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Presentació
Un any més, l’Informe d’activitats del Consell Econòmic i Social (CES) deixa
constància de la tasca duta a terme durant els darrers dotze mesos. En l’àmbit intern
d’aquest Consell, vull remarcar l’honor que ha representat per mi assumir la presidència
del CES, després que el vicepresident primer, Josep Oliver Marí, assumís la Presidència
en funcions des de la renúncia del president del primer mandat, Francesc Obrador
Moratinos. En l’àmbit polític, hi ha hagut eleccions al Parlament autonòmic, als consells
insulars i als ajuntaments, la qual cosa ha conduït a canvis rellevants en les diverses
institucions de les Illes i ha condicionat l’activitat del CES, si més no pel que fa a l’emissió
de dictàmens, atès el període d’inactivitat legislativa que sol precedir una convocatòria
electoral.
Durant aquest any s’ha iniciat una etapa d’impuls de nous projectes que veuran la
llum en els anys successius del mandat. S’ha donat, en aquest context, una especial
importància als àmbits de la societat del coneixement i de recerca, desenvolupament i
innovació, que s’ha materialitzat, d’una banda, en la col·laboració amb l’IMEDEA en l’estudi
sobre la gestió integrada de la zona costanera, aportant el consens dels agents socials a
un estudi ambiciós d’indicadors científics i socioeconòmics, i, d’altra banda, en la
planificació d’activitats per a 2008 amb la col·laboració del CES en la redacció del III Pla
de recerca i desenvolupament del Govern , seguint el precedent encetat l’any 2003.

Un altre fet característic de l’any 2007 és la concertació de convenis amb el Govern
i el Consell Insular de Mallorca per a la realització de tasques considerades de mutu
interès. S’obre, d’aquesta manera, una nova línia que permet suplir la insuficiència del
finançament per a la realització de tots els treballs del Consell Econòmic i Social. Aquesta
és, juntament amb la necessitat d’una nova seu institucional, una reivindicació històrica
que s’ha tramès al nou Govern de les Illes.
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Presentació

D’altra banda, l’any 2007 s’ha continuat amb la realització de l’estudi sobre l’eficàcia
del sistema educatiu, sota la tutela de la Comissió de Treball de l’Àrea Social, i s’ha
conclòs l’estudi sobre el sector de la construcció, sota la tutela de la Comissió de Treball
d’Economia, Desenvolupament i Medi Ambient. Ambdós treballs tracten qüestions cabdals
per a l’economia i la societat de les Illes Balears, des de la reflexió reposada que
constitueix un dels grans valors del CES. També s’ha començat l’elaboració d’un estudi
sobre l’esport i s’ha seguit amb les tasques pròpies del Consell, entre les quals destaquen
la publicació de la Memòria sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears
2006 (que es presentà públicament a totes les illes) i una nova edició de l’Enquesta de
Serveis de les Illes Balears, en aquest cas la referida a 2004.
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Finalment, durant l’any s’ha reforçat l’activitat institucional a través de la presència del
CES en nombrosos actes i la concertació de reunions amb els representants de les
principals institucions de la Comunitat Autònoma, amb el propòsit de fer arribar les
inquietuds de la societat civil organitzada representada en aquest Consell, per difondre i
posar en valor els nombrosos treballs realitzats.
Tots els membres del CES estam convençuts de la importància de la tasca consultiva
i informadora de la institució, que des dels seus inicis s’ha fet amb rigor, i del valor del
consens, no sempre fàcil d’obtenir, en cada estudi, dictamen o treball realitzat. Amb
aquesta vocació de servei enfrontam, doncs, els propers anys de mandat.

Presentació

Llorenç Huguet Rotger
President del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears
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1.1. EL CES, UN ÒRGAN CONSULTIU CREAT PER L’ESTATUT
D’AUTONOMIA
A la comunitat autònoma de les Illes Balears el Consell Econòmic i Social és un
òrgan de rellevància estatutària. L’article 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”.
No és un òrgan de consulta exclusivament del Govern de les Illes Balears, tot i
que aquest sigui qui està obligat a fer consulta i fa la majoria de sol·licituds de
dictamen. Per això, poden demanar un dictamen o un informe del CES les altres
administracions públiques -els consells insulars, els ajuntaments- i fins i tot estan
legitimades per sol·licitar informe les organitzacions i les institucions que estan
representades en el mateix Consell.

Des del punt de vista de l’entramat institucional de les Illes Balears, el CES es
configura com un ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’actuar, que disposa d’autonomia orgànica i funcional per acomplir-ne
les finalitats. 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,
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El CES, un òrgan consultiu
creat per l’Estatut d’autonomia

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

1.2. LA REGULACIÓ DEL CES
En compliment del dictat de l’Estatut, el Consell és regulat per una llei i, per tal de
determinar la seva organització i funcionament, es desplega a través d’un
reglament.
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
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.

Regulació

· 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.
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· 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.
1.2.2. El Reglament d’organització i funcionament
El 25 de setembre de 2001 el Ple del Consell aprovà el Reglament d’organització
i funcionament, el qual, un cop aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears,
fou publicat com a Decret 128/2001, de 9 de novembre, en el BOIB núm. 140, de
22 de novembre de 2001. El Reglament ha estat modificat mitjançant el Decret
109/2006, de 22 de desembre (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006).
1.2.3. Altres normes
A banda de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, pel Decret 128/2001, de 9 de
novembre, el CES està regulat per les disposicions complementàries que acaben
de configurar el seu marc financer, com és la Llei de pressuposts generals de
2002 de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Llei 19/2001, de 31 de
desembre i, supletòriament, en tot allò que no és previst en la seva Llei i
Reglament, per les disposicions de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
especialment el capítol II del títol II d’aquesta llei.
Existeix una aplicació directa de la Llei 30/92, quant als títols VII i VIII, respecte
de la revisió en via administrativa dels actes del Consell i les reclamacions prèvies
a les accions civils i laborals.
També s’han de considerar normativa complementària del CES:

Regulació

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.
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El Decret 111/2006, de 22 de desembre, sobre percepció d’indemnitzacions dels
membres del Consell Econòmic i Social en l’exercici de les seves funcions (BOIB
núm. 188, de 30 de desembre de 2006).
Tots aquells decrets que en compliment del núm. 4 de l’article 5 de la Llei 10/2000
s’han aprovat pel Consell de Govern per fer els nomenaments i els cessaments
dels membres del CES, el president i el secretari general (vegeu l’apèndix que
conté una llista dels decrets esmentats).
Finalment, la Presidència del Consell emet prèvia consulta al Ple les resolucions,
les quals són criteris de seguiment obligatori per la institució. L’objecte d’aquestes
resolucions, que són publicades en el BOIB perquè siguin de coneixement públic,
és variat. En alguns casos es tracta de donar publicitat a la relació de llocs de
feina del personal, en altres ocasions es pretén oferir unes normes de publicitat
dels dictàmens o aprovar els ajuts adreçats al sosteniment dels grups I i II del
CES.

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

Composició i òrgans

a) El president
b) El grup I està integrat per dotze membres designats per les
organitzacions empresarials més representatives.
c) El grup II està integrat per dotze membres designats per les organitzacions
sindicals més representatives.
d) El grup III està constituït per dotze membres distribuïts de la manera
següent:
- 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

14
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l’àmbit corresponent. Tres a proposta dels consells insulars i dos a
proposta del Govern de les Illes Balears.
Cada una de les organitzacions, sectors i administracions amb presència als
distints grups pot designar un nombre de suplents igual al de vocals titulars que
tingui en el Consell, els quals exerciran les funcions dels membres titulars en els
supòsits i condicions prevists en el Reglament d’organització i funcionament del
CES.
El CES funciona tot atenent un esquema orgànic que distingeix òrgans col·lectius
i òrgans unipersonals.
Els òrgans col·lectius són: el Ple, la Comissió Permanent i les comissions de
treball.
Els òrgans unipersonals són el president, els dos vicepresidents i el secretari
general.
1.3.2. El Ple
El Ple és l’òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell Econòmic
i Social i està integrat per la totalitat dels seus membres, sota la direcció del
president i assistit pel secretari general.
Les competències del Ple són molt importants i es classifiquen de la següent
manera:

a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d’organització i funcionament per
majoria dels dos terços dels seus membres i trametre’l al Consell de
Govern perquè l’aprovi i el publiqui.
c) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
d) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l’exercici de les
funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
e) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del Consell,
d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 de la Llei 10/2000, de
30 de novembre.
f) Aprovar la memòria anual.
g) Elegir els vicepresidents.
h) Decidir l’exercici d’accions administratives i la defensa del Consell
davant altres administracions públiques en via administrativa.
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1.3.2.1. Competències de direcció i organització interna

i

nforme d’activitats
i)

2007

Exercir les atribucions en matèria de contractació que li venguin
reconegudes en les lleis i els reglaments que regulen aquesta matèria,
com a òrgan col·legiat superior de decisió i formació de la voluntat de la
institució.

1.3.2.2. Competències consultives i d’informe
a) Emetre els dictàmens i atendre les consultes que sol·licitin el Govern o
les entitats i organitzacions que integren el Consell.
b) Aprovar els estudis o informes elaborats a sol·licitud del Govern o a
iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals
d’interès per a les Illes Balears.
c) Acordar l’elaboració d’estudis o informes per iniciativa pròpia i, si és
procedent, aprovar-los.
Finalment, el Ple assumeix totes aquelles altres atribucions que no estiguin
assignades de manera expressa a altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
El Ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre.
Així mateix, per iniciativa del president, si ho acorda la Comissió Permanent o
mitjançant sol·licitud d’un terç dels consellers adreçada al president, pot reunir-se
en sessió extraordinària.
1.3.2.3. Sessions del Ple durant l’any 2007
Plens ordinaris
Sessió 1/2007, de 27 de març
-

Informe d’activitats parcial del primer trimestre de 2007
Acord sobre la publicació de dictàmens del CES
Aprovació de dictàmens fins a la propera sessió del Ple i aprovació de
l’informe sobre execució trimestral del pressupost
Projectes en curs
Revisió de la quantia de la contraprestació que reben els col·laboradors
de la Memòria
Futura seu del CES

Sessió 2/2007, de 27 de juny
Composició i òrgans

-

-
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Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre la Proposta
d’indicadors del projecte de gestió integrada de la zona costanera
(GIZC).
Debat i aprovació de l’Informe d’activitats parcial del segon trimestre de
2007

i

nforme d’activitats

-

2007

Delegació en la Comissió Permanent: aprovació de dictàmens fins a la
propera sessió del Ple
Informació sobre projectes en curs
Informació sobre l’activitat de la Presidència

Sessió 3/2007, de 26 de setembre

-

Aprovació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat
de les Illes Balears 2006 i informació sobre els actes de presentació
Aprovació de la proposta de pressuposts del CES 2008
Informació sobre l’acord de la Comissió Permanent per sol·licitar
l’ampliació del pressupost del CES 2008
Aprovació de les bases del Premi d’Investigació del CES
Informació sobre els projectes en curs: Estudi sobre l’esport, Estudi
sobre l’educació, segona part del Projecte GIZC
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Delegació en la Comissió Permanent: aprovació de dictàmens fins a la
propera sessió del Ple
Informació sobre els canvis en la composició del grup II (per part d’UGT)
i aprovació de la proposta de canvis en la composició de la Comissió
Permanent i la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament
Regional i Medi Ambient pel que fa als membres designats per aquesta
organització.

El grup III durant el Ple de setembre
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-

i

nforme d’activitats

2007

Sessió 4/2007, de 17 de desembre
-

-

Debat i, si escau, aprovació del Dictamen sobre el sistema d’indicadors
per a la gestió integrada de la zona costanera (GIZC)
Debat i, si escau aprovació del contingut de l’estudi del CES sobre el
sector de la construcció a les Illes Balears. Delegació en la Comissió de
Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient per a
l’aprovació dels textos pendents
Aprovació de l’Informe d’activitats 2007
Informació sobre la tramitació de convenis de col·laboració per a
l’elaboració de treballs i estudis del CES
Informació sobre la modificació de la Llei i el Reglament del CES
Informació sobre els projectes en curs
Informació sobre l’activitat de la Presidència

Vista general del Ple de desembre

Composició i òrgans

Plens extraordinaris
Sessió E1/2007, de 24 de gener
En aquesta sessió del Ple es du a terme la votació de la proposta de president del
CES. El president proposat és Llorenç Huguet Rotger.
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i

nforme d’activitats

2007

Sessió de presa de possessió del president del CES, de 7 de febrer de 2007
Com a únic punt de l’ordre del dial dia, va tenir lloc a la Capella del Consolat de
Mar la presa de possessió del president electe, Llorenç Huguet Rotger. L’acte va
comptar amb la presència del president del Govern de les Illes Balears, Jaume
Matas i Palou, la vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals, Rosa Estaràs Ferragut, el conselller d’Economia Hisenda i
Innovació, Lluís Ramis de Ayreflor i Cardell, el conseller de Treball i Formació,
Cristóbal Huguet i Sintes, Josep Benedicto Lacomba, secretari general de CCOO
i Lorenzo Bravo Muñoz, secretari general d’UGT.

Llorenç Huguet Rotger pren possessió com a president del CES

1.3.3. La Comissió Permanent

Serà secretari de la Comissió Permanent amb veu i sense vot el secretari general
del Consell.
La Comissió Permanent, sota la direcció del president i assistida pel secretari
general, té un seguit de competències que poden classificar-se de la manera
següent:
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La Comissió Permanent està formada pel president i sis vocals, dos per cada
grup.

i

nforme d’activitats

2007

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

Composició i òrgans

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

nforme d’activitats

2007

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 2007
Sessions ordinàries
Sessió 01/2007, de 24 de gener de 2007
-

Aprovació del pressupost de la publicació sobre l’esport a les Illes
Balears
Informació sobre l’activitat de les comissions de treball
Informació sobre la protecció de dades dels fitxers de caràcter
automatitzat del CES
Informació sobre la publicació de les reformes reglamentàries del CES

Sessió 02/2007, de 21 de febrer de 2007
-

-

-

Aprovació del Dictamen 1/2007 sobre el Projecte de decret pel qual es
regula l’obtenció i la renovació del carnet professional d’operador de
maquinària minera mòbil
Aprovació del pressupost de la publicació sobre l’esport a les Illes
Balears (proposta aprovada per la Comissió de Treball d’Àrea Social el
15/01/07)
Aprovació de la proposta de pressupost per a l’estudi de construcció
Aprovació del pressupost per a la publicació de la Llei i Reglament del
CES
Aprovació del pressupost de l’enquesta de serveis
Elecció de l’opció de l’empresa prestadora del servei d’adequació dels
fitxers del CES a la normativa sobre protecció de dades personals
Informació sobre la col·laboració entre CES i IMEDEA per realitzar un
estudi sobre gestió integrada de la zona costanera de les Illes Balears
Informació sobre l’activitat del president

-

Realització d’un estudi sobre l’educació a les Illes Balears
Revisió de la contraprestació econòmica que reben els col·laboradors
de la Memòria per la seva tasca
Publicació de dictàmens del CES
Premis d’investigació
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Sessió 03/2007, de 21 de març de 2007

i

nforme d’activitats
-

2007

Delegació de signatura del president en el secretari general en matèria
de gestió financera ordinària
Futura seu del CES

Sessió 04/2007, de 25 d’abril de 2007
-

Execució del pressupost en el primer trimestre de 2007.
Assignació dels indicadors a debatre per les comissions de treball en
relació amb el projecte GIZC (col·laboració amb IMEDEA)
Informació sobre l’activitat de les comissions de treball
Informació sobre l’elaboració de la Memòria 2006
Informe de la Presidència

Sessió 05/2007, de 23 de maig de 2007
-

-

-

Debat i aprovació de les propostes de les comissions de treball sobre la
determinació d’indicadors en relació amb el Projecte GIZC (col·laboració
amb IMEDEA)
Informació sobre els projectes en curs: Estudi sobre l’educació, Estudi
sobre la construcció, Estudi sobre l’esport, Guia sobre el treball fix
discontinu a les Illes Balears
Informe de la Presidència

Sessió 06/2007, de 20 de juny de 2007
-

Informació sobre els projectes en curs: Estudi sobre la construcció,
Projecte GIZC
Informe de la Presidència
Informació sobre l’ordre del dia del Ple de 27 de juny de 2007

Sessió 07/2007, de 18 de juliol de 2007
-

Aprovació de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2007
Informació sobre els projectes en curs: Memòria 2006
Substitució secretari general
Informació sobre l’activitat de la Presidència

Sessió 08/2007, de 19 de setembre de 2007

Composició i òrgans

-
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Informació sobre l’activitat de la Presidència
Informació sobre la tramitació de la proposta inicial de l’Avantprojecte
de pressuposts del CES per a l’any 2008
Aprovació de la proposta d’ampliació del pressupost del CES per a 2008
Informació sobre l’aprovació de la Memòria del CES sobre l’Economia,
el Treball i la Societat de les Illes Balears 2006

i

nforme d’activitats

-

2007

Preparació de l’acte de presentació de la Memòria 2006

Sessió 09/2007, de 24 d’octubre de 2007
-

-

Debat i aprovació del Dictamen 2/2007, sobre el projecte d’ordre de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca per la qual s’estableixen les bases
reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears
Informació sobre l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2007
Informació sobre els projectes en curs: estudi sobre la construcció, estudi
sobre l’esport
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Informació sobre els canvis que afecten el grup II del CES
Debat i aprovació de la proposta de les bases per al premi d’investigació
del CES
Informació sobre l’ordre del dia del Ple de 26 de setembre de 2007
Valoració del pla d’actuació del CES: accions a emprendre

-

-

-

-

-

Presentació dels resultats definitius de la segona fase del projecte GIZC,
per part de Joaquim Tintoré Subirana, director de l’IMEDEA, i Amy
Diedrich, tècnica de l’IMEDEA
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 3/2007, sobre el Projecte de
decret pel qual s’estableixen i implanten els procediments de seguretat
i el sistema de vigilància en front dels accidents amb risc biològic en
l’àmbit sanitari de les Illes Balears
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 4/2007, sobre la modificació
de la Llei i el Reglament del CES
Informació sobre la presentació de la Memòria a Menorca, Eivissa i
Formentera
Informació sobre els projectes en curs: Estudi sobre la construcció,
Seminari sobre l’esport i Jornada sobre el fracàs escolar
Debat i si escau, aprovació de la modificació de l’acord de la Comissió
Permanent de 21 de març de 2007 pel qual s’aprova el pressupost de
l’Estudi sobre l’educació a les Illes Balears (la modificació suposa
únicament la modificació de la distribució, no de la quantitat aprovada)
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Informació sobre la tramesa dels acords d’aquesta comissió relatius a la
sol·licitud de Dictamen sobre l’avantprojecte de llei d’acompanyament
als pressuposts i sobre el nomenament del secretari general
Informació sobre la signatura del conveni-marc entre el CES i la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
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Sessió 10/2007, de 14 de novembre de 2007

i

nforme d’activitats

2007

Sessió 11/2007, de 11 de desembre de 2007
-

Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen sobre la segona
fase del projecte GIZC, per a la seva elevació al Ple
Informació sobre la modificació de la Llei reguladora del CES i el seu
Reglament d’organització i funcionament
Informació sobre la presentació de la Memòria a Menorca i Mallorca
Informació sobre els projectes en curs
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Informació sobre la tramitació de diversos convenis de col·laboració per
al finançament de treballs del CES
Informació sobre l’ordre del dia del proper Ple (18 de desembre)

1.3.4. 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

Sessions d’aquesta Comissió en el 2007:
-

-

Comissions de treball

-

-
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4 d’abril: es tracta la presentació, per part d’IMEDEA, de la Proposta
d’una llista d’indicadors per tal d’avaluar i monitoritzar la Gestió Integrada
de la Zona Costanera (GIZC) a les Illes Balears
18 d’abril: es debaten els indicadors econòmics proposats a l’anterior
comissió
13 de juny: es tracta de l’esborrany de l’estudi sobre la construcció a les
Illes Balears
29 de juny i 5 de juliol: es debat la proposta del capítol I de la Memòria
del CES 2006
10 d’octubre: es debat la proposta del capítol II de l’estudi sobre la
construcció a les Illes Balears. Hi assisteix la professora de la UIB
Elisabeth Valle Valle, autora
19 de desembre: es torna a tractar l’estudi sobre la construcció a les Illes
Balears

i

nforme d’activitats

2007

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

Sessions d’aquesta Comissió en el 2007:
-

-

-

18 d’abril: es tracta l’elaboració d’una guia sobre el treball fix discontinu
a les Illes Balears, de la informació sobre l’elaboració del capítol II de la
Memòria i de la informació sobre l’elaboració del Projecte GIZC.
9 de maig: es debaten els indicadors proposats per IMEDEA, per tal
d’avaluar i monotoritzar la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC)
a les Illes Balears.
27 de juny: es debat l’aprovació de la proposta de capítol II de la
Memòria del CES 2006.

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

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

-

-

15 de gener: es parla sobre la presentació de l’esborrany de la proposta
de continuació de l’Informe sobre l’educació a les Illes Balears, de la
informació sobre l’elaboració del llibre sobre l’esport a les Illes Balears i
l’aprovació del pressupost del llibre sobre l’esport a les Illes Balears.
4 d’abril: es tracta la presentació i proposta de l’esborrany de qüestionari
per treballar l’apartat 6: “Esport i societat”, del llibre L’esport a les Illes
Balears, de l’elaboració del capítol III “Qualitat de vida i protecció social”
de la Memòria del CES 2006, de la informació relativa a l’Estudi sobre
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Comissions de treball

Sessions d’aquesta Comissió en el 2007:

i

nforme d’activitats

-

-

2007

l’educació a les Illes Balears i de la informació sobre una possible
convocatòria de premis d’investigació del CES de les Illes Balears.
9 de maig: es debaten els indicadors proposats per IMEDEA, per tal
d’avaluar i monitoritzar la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC)
a les Illes Balears.
19 i 26 de juliol: es debat la proposta del capítol III de la Memòria 2006.
26 d’octubre: es debaten les propostes de dues jornades d’estudi: sobre
el fracàs escolar i Seminari sobre l’esport a les Illes Balears. També es
feren suggeriments sobre la proposta de convidats a les dues jornades.

Finalment, el dia 7 de novembre té lloc una sessió conjunta de les tres comissions
de treball per respondre al qüestionari DELPHI per a la priorització d’indicadors
en relació amb el Projecte GIZC.

1.3.5. La Presidència i les vicepresidències
1.3.5.1. El president
D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora del CES i l’article 14 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.
Com estableix l’article 14.3 del reglament d’organització i funcionament del CES,
el president pot ser destituït del seu càrrec per decret del Consell de Govern a
proposta dels consellers en matèria d’economia i treball, sempre que es faci la
sessió i votació específiques prèvies del Ple del Consell i votin a favor de la
destitució els dos terços dels membres del Ple.

La Presidència
i les vicepresidències

El president tendrà el tractament d’Honorable Senyor i no pot percebre més d’un
sou amb càrrec als pressuposts de cap altra administració pública.
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 relevat 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:
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Arrel del Decret 109/2006, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Decret
128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament del CES, s’ha especificat que el president no pot percebre més
d’una retribució a càrrec als pressupostos de cap 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, per quilometratge o altres.

27

La Presidència
i les vicepresidències

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 que li siguin
reconegudes en les lleis i reglaments que regulen la matèria, com a
president i representant legal de la institució.
k) Adreçar-se en nom del Consell a institucions, organismes, entitats,
associacions, autoritats i particulars per demanar la seva col·laboració.
l) Sol·licitar a l’òrgan demandant, amb consulta prèvia al Ple o a la
Comissió Permanent si l’assumpte ho requereix, l’ampliació del termini
fixat en l’ordre de remissió o en la sol·licitud de consulta per tal de poder
atendre-la.
m) Contractar i separar el personal al servei del Consell.
n) Complir i fer complir aquest Reglament, tot proposant al Ple la seva
interpretació en els casos de dubtes i la seva integració en els casos
d’omissió.
o) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la seva condició de president.
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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

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,
La Presidència
i les vicepresidències

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.

28

i

nforme d’activitats

2007

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 21 a) d’aquest Reglament.
e) Així mateix, el president del Consell Econòmic i Social requerirà la
col·laboració dels vicepresidents quan exerceixi la funció de
representació de la institució. A més, els vicepresidents acompanyaran
el president en els següents casos:
- Quan el president representi al CES davant qualsevol administració
pública (local, insular, autonòmica o estatal) o davant d’institucions
privades d’especial transcendència.
- Quan el president gestioni amb les conselleries corresponents la
proposta anual de pressuposts del Consell.
f) Per tal que la funció de col·laboració dels vicepresidents sigui efectiva,
el president es reunirà amb el 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 18 i 19 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, de 21 de desembre (BOIB núm. 195 ext., de 28 de desembre de 2007),
exerceix el càrrec Núria García Canals.
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.

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.
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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) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la condició de secretari.
El secretari general pot delegar les seves funcions assessores i de confecció de
les actes al personal tècnic al servei del Consell, de forma permanent per a les
comissions de treball. Totes les delegacions del secretari han de tenir el vistiplau
del president, amb consulta prèvia als òrgans que afectin.

La Secretaria General

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

Membres suplents

Organització
o Institució

Josep Oliver Marí

Juan Bufí Arabí

CAEB

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

Miguel Perelló Quart

CAEB

Alfonso Ribas Prats

Jaume Vidal Ladaria

CAEB

Gabriel Rosselló Homar

Mateo Oliver Monserrat

CAEB

Josep Martí Fortuny Gomila

Antonio J. Sintes Pons

CAEB

Francesc Horrach Estarellas

Joan Josep Díez Moya

PIMEB

Mariano Riera Riera**

Joan Serra Mayans

PIMEB

Pau Seguí Pons

Antonio Juaneda Anglada

PIMEB

* dades actualitzades a 29 de febrer de 2008
** incompatibilitat sobrevinguda

Grup II: organitzacions sindicals
Membres suplents

Organització
o Institució

Fernando Galán Guerrero

Antonio Losada Díaz

CCOO

Julia Sánchez Moreno

Rogelio Marín Canuto

CCOO

Rafael Borràs Ensenyat

Ginés Diez González

CCOO

Baltasar Piñeiro Pico

Juan Jiménez Llinás

CCOO

Agustina Canosa Valdomar

José Antonio Rojas Pizarro

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

Llorenç Pou Garcías

Aurelio Martínez Guerrero

UGT

M. del Carme Orte Socias

Ma Carmen Santamaría Pascual

UGT

Carlos Moreno Gómez

Miguel Ángel Bordoy Garí

UGT

Annexos del capítol I

Membres titulars
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Grup III: organitzacions sectorials i institucions
Membres titulars

Membres suplents

Gabriel Company Bauzà

Organització
o Institució

Sector agrari

José Domingo Bonnín Forteza

Antoni Garau Bonnín

Sector pesquer

Pere Albertí Huguet

Jerònima Bonafé Ramis

Economia social

Claudia de Haro Porres

Francisca Dols Company

Consumidors i usuaris

Antoni Llull Gilet

Rafel Crespí Cladera

Universitat de les Illes Balears

Antoni Fuster Zanoguera

Entitats locals

Lluís Vallcaneras Nebot

Protecció medi ambient

Esteve Bardolet Jané

Govern de les Illes Balears

Miquel Alenyà Fuster

Govern de les Illes Balears

M. del Pilar Sánchez-Cuenca López

Cristina Moreno Mulet**

Javier Tejero Isla

Annexos del capítol I

José Manuel Bar Cendón
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Consell Insular de Menorca

Vicent Guasch Torres**
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ANNEX II

Membres titulars:

Membres suplents:

1. Isabel Guitart Feliubadaló
(grup I - CAEB)

1. Miquel Vidal Fullana
(grup I - CAEB)

2. Vicenç Tur Tur
(grup I -CAEB)

2. Gabriel Rosselló Homar
(grup I - CAEB)

3. Juan Herranz Bonet
(grup II - UGT)

3. Manuel Pelarda Ferrando
(grup II – UGT)

4. Fernando Galán Guerrero
(grup II - CCOO)

4. Julia Sànchez Moreno
(grup II - CCOO)

5. Gabriel Company Bauzà
(grup III - sector agrari)

5. Lluís Vallcaneras Nebot
(grup III – medi ambient)

6.Antoni Fuster Zanoguera
(grup III – entitats locals)

6. Pendent de designació
(grup III)

Annexos del capítol I
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ANNEX III
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL: TITULARS I SUPLENTS
COMISSIÓ D’ECONOMIA, DESENVOLUPAMENT REGIONAL
I MEDI AMBIENT

Membres titulars:

Membres suplents:

1. Josep Oliver Marí
(grup I - CAEB)

1. Miquel Vidal Fullana
(grup I - CAEB)

2. Vicenç Tur Tur
(grup I - CAEB)

2. Alfonso Meaurio Flamen
(grup I - CAEB)

3. Llorenç Pou Garcías
(grup II - UGT)

3. Juan Herranz Bonet
(grup II – UGT)

4. Fernando Galán Guerrero
(grup II – CCOO)

4. Baltasar Piñeiro Pico
(grup II - CCOO)

5. Esteve Bardolet Jané
(grup III – Govern)

5. Miquel Rullan Coll
(grup III - UIB)

6. Pendent de designació
(grup III)

6. Pendent de designació
(grup III)

Annexos del capítol I

President: Vicenç Tur Tur
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COMISSIÓ D’OCUPACIÓ I RELACIONS LABORALS
President: Lluís Vallcaneras Nebot
Membres titulars:

Membres suplents:

1. Isabel Guitart Feliubadaló
(grup I - CAEB)

1. Miquel Perelló Quart
(grup I - CAEB)

2. Manuel Gómez López
(grup I - CAEB)

2. Gabriel Rosselló Homar
(grup I - CAEB)

3. Manuel Pelarda Ferrando
(grup II - UGT)

3. Joana Mª Alorda Fiol
(grup II – UGT)

4. Rafael Borràs Ensenyat
(grup II – CCOO)

4. Julia Sánchez Moreno
(grup II - CCOO)

5. Javier Tejero Isla
(Consell Insular Menorca)

5. Pendent de designació
(grup III)

6. Lluís Vallcaneras Nebot
(grup III – medi ambient)

6. Antoni Fuster Zanoguera
(grup III – ent. locals)

COMISSIÓ D’ÀREA SOCIAL

Annexos del capítol I

President: Pendent de designació
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Membres titulars:

Membres suplents:

1. Antonio Vilella Paredes
(grup I - CAEB)

1. Jaime Bauzá García
(grup I - CAEB)

2. Gabriel Rosselló Homar
(grup I - CAEB)

2. Salvador Servera Jaume
(grup I - CAEB)

3. M. del Carmen Orte Socias
(grup II – UGT)

3. Margarita Bárez Moreno
(grup II – UGT)

4. Julia Sánchez Moreno
(grup II - CCOO)

4. Agustina Canosa Valdomar
(grup II - CCOO)

5. Miquel Alenyà Fuster
(grup III – expert Govern)

5. José Domingo Bonnín Forteza
(grup III – sector pesquer)

6. Pendent de designació
(grup III)

6. Pendent de designació
(grup III)

Capítol segon:
LES FUNCIONS DEL CES
L'ANY 2007
2.1. Funcions i funcionament consultiu del CES
2.1.1. Funcions
2.1.2. Funcionament consultiu. Aspectes generals
2.2. Dictàmens i informes emesos durant el 2007 pel Ple i per la
Comissió Permanent
2.3. Publicacions
2.4. Elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la
societat de les Illes Balears 2006
2.5. Celebració de conferències, presentacions, compareixences
i seminaris en el CES
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2.1. FUNCIONS I FUNCIONAMENT CONSULTIU DEL CES
2.1.1. Funcions
D’acord amb la seva naturalesa, corresponen al Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears les funcions que determina el núm. 1 de l’article 2 de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, que el regula:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i projectes
de decrets que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, tret de
l’Avantprojecte de llei de pressuposts generals.
Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives
que afectin substancialment l’organització, les competències o el funcionament
del Consell Econòmic i Social.
Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, d’acord amb l’establert en
una llei, sigui obligatori consultar-lo.
b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Projectes de disposicions administratives que regulin matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·liciti el Govern o les
entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determina
en el Reglament d’organització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia,
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l’aprovació de l’Avantprojecte
de llei de pressuposts generals, on s’inclouran propostes i recomanacions amb
relació al seu contingut.

e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de cada
any, una memòria, en la qual retrà compte de les activitats realitzades i podrà
exposar els suggeriments i les observacions que consideri oportunes amb relació
a la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
f) Elaborar el seu Reglament d’organització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
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h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de
matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional
d’emissió de dictàmens preceptius o facultatius respecte de l’activitat legislativa i
reglamentària iniciada pel Govern de les Illes Balears, en les matèries
socioeconòmiques, laborals o d’ocupació i, en segon lloc, du a terme una activitat
d’informe, tant per orientar els pressuposts de la comunitat autònoma, com per fer
èmfasi en determinades qüestions socioeconòmiques transcendents per a la
nostra comunitat autònoma. Tot això a banda de les atribucions d’autoorganització
funcional imprescindibles per la seva naturalesa d’òrgan consultiu.
2.1.2. Funcionament consultiu. Aspectes generals
Les opinions del Consell s’expressen sota la denominació de “Dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears” i no són vinculants. L’emissió dels
dictàmens es realitza d’acord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, per la qual es regula el CES, i per les disposicions del seu Reglament,
aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre.
En el Dictamen 6/2002 s’afirma que un dictamen “és el resultat d’un esforç de
consens en les opinions i parers dels consellers que estan integrats en el seu
Ple, els quals actuen com a consellers que són del CES amb independència de
la seva procedència sindical, empresarial o institucional”.
Per tant, el dictamen del CES és únicament i exclusivament l’opinió del CES –
article 14 núm. 7 de la Llei 10/2000– la qual no és el parer individual de les
institucions i organitzacions que hi poden designar representants ni, en cap cas,
no la substitueix.

Funcions
i funcionament consultiu

D’altra banda, el CES no ha de suplir la consulta sectorial preceptiva ni la
informació prèvia en l’elaboració de normes per part de l’executiu. El compliment
d’aquests tràmits té una gran rellevància i és una passa fonamental i no
condiciona ni substitueix els corresponents als informes i dictàmens que s’han
d’elaborar. I, igualment, quan el Govern fa de legislador no es pot plantejar que,
a causa de la seva sol·licitud de dictamen a una institució de naturalesa
consultiva, com és el CES, ja cobreix la informació prèvia o la consulta sectorial.
En aquest sentit es pronuncia el CES en el Dictamen 06/2002, el qual estableix
que “[l]es normes generals de naturalesa urbanística del nivell d’un projecte de
decret afecten els drets i els interessos legítims dels ciutadans i mereixen l’atenció
de tothom i especialment dels seus destinataris funcionals i dels grups socials
afectats. Aquesta qüestió imposa prudència i recerca del màxim consens a través
dels conductes prevists en l’ordenament jurídic. Arran d’aquesta observació volem
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palesar que el compliment dels tràmits de consulta i informació prèvia tenen una
gran rellevància i esdevenen passes fonamentals per tal que la norma projectada
assoleixi l’adequació de regulació que és desitjable”. En el mateix sentit
s’expressa el Dictamen 09/2002, on es diu: “(…) no consta en l’expedient
normatiu tramés per la conselleria sol·licitant que s’hagin duit a terme els
aconsellables, tot i que no preceptius, tràmits d’audiència i participació.
Aquests tràmits no condicionen ni substitueixen els corresponents als informes i
dictàmens que s’han d’elaborar. I igualment la conselleria autora de
l’avantprojecte de llei no es pot plantejar que, per mor de la seva sol·licitud de
dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la
informació prèvia o la consulta sectorial”.
Qui emet els dictàmens?
Com s’ha vist l’òrgan que emet els dictàmens és el Ple del CES, tot i que pot
delegar expressament la tasca a la Comissió Permanent.
Quan és obligatòria la consulta al CES?
La consulta al CES és obligatòria o preceptiva respecte de tots els projectes de
decret i avantprojectes de llei que regulin, d’una banda, l’organització i el
funcionament del CES i d’altra, matèries socieconòmiques, laborals i d’ocupació,
excepte la Llei de pressuposts generals.
Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes de disposicions
administratives distintes als decrets en matèria socioeconòmica, laboral i
d’ocupació.
Què s’ha d’entendre per avantprojecte de llei i per projecte de decret?
En una iniciativa legislativa i durant el procés d’elaboració d’un projecte de llei, la
conselleria competent trametrà al Consell el document normatiu que es trobi en
condicions de trametre’s al Consell de Govern, a falta únicament dels dictàmens
dels òrgans de consulta que fossin convenients. Per tant no es pot trametre al
CES l’esborrany de l’avantprojecte.

Tant els avantprojectes de llei com els projectes de decret són textos tancats que
es troben en fase de tramitació. Un text que es trobi encara en fase d’elaboració,
com un esborrany, no ha de ser, doncs, sotmès a la consideració del CES. Així
es dedueix d’una lectura sistemàtica del títol IV de la Llei 4/2001, del Govern.
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Quant als projectes de disposicions administratives, d’igual forma tampoc no es
trametran els projectes inicials, sinó que primer caldrà superar les fases
d’audiència i participació i d’informació pública si cal, així com l’aportació dels ens
territorials locals.
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El CES s’ha pronunciat diverses vegades sobre aquesta qüestió: en el Dictamen
04/2002, el Consell afirma que “[l]a Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, no concreta de manera expressa el moment en què un avantprojecte
de decret esdevé projecte. No obstant això, a partir d’una interpretació sistemàtica
del capítol III (“De la potestat reglamentària”), pertanyent al títol IV (“De la iniciativa
legislativa i de les potestats normatives del Govern”), es dedueix que els
avantprojectes de decret esdevenen projectes quan ja s’ha iniciat la seva
tramitació. En aquest sentit, l’article 42.1 de la llei estableix, en referir-se a la fase
d’elaboració, que “…[p]er fer-ne la tramitació, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte
una memòria i, si s’escau, un estudi econòmic”, mentre que en els articles
següents, relatius a diferents fases de la tramitació (l’audiència i participació, la
informació pública, la intervenció d’ens territorials, informes i dictàmens), ja es
parla de “projecte”. Amb més raó, l’article 46 disposa, de manera expressa, que
els “projectes de disposicions” hauran de ser sotmesos preceptivament, entre
d’altres, als “dictàmens del Consell Consultiu i dels d’altres òrgans de consulta i
assessorament”.
S’ha d’entendre, doncs, que en el moment en què un text se sotmet a dictamen
ja es troba en la seva fase de tramitació i que, en conseqüència, es tracta d’un
projecte de decret i no d’un avantprojecte”.
En el Dictamen 06/2002 es recorda que ”l’article 46 de la Llei del Govern disposa,
amb relació a la tramitació de disposicions reglamentàries, que els projectes de
disposicions hauran de ser sotmesos preceptivament, entre d’altres, als
dictàmens “del Consell Consultiu i dels d’altres òrgans de consulta i
assessorament, en els casos prevists en la legislació que els regula” i que la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 150, de
9 de desembre de 2000), estableix en el seu article 1 que correspon a aquest
CES emetre dictamen preceptiu i no vinculant “amb relació a projectes de decrets
(…) que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació (…)”.

Funcions
i funcionament consultiu

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?
El conseller competent o el secretari general tècnic en nom seu.
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Cal recordar sobre aquesta qüestió que l’article 36 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern, estableix pel que fa a la iniciativa legislativa del Govern, que el
procediment d’elaboració dels projectes de llei “s’inicia a la conselleria competent”
i que “el conseller competent ha d’elevar l’avantprojecte al Consell de Govern,
perquè si s’escau, l’aprovi com a projecte de llei”.
Pel que fa a les disposicions reglamentàries, l’article 38 de la mateixa llei estableix
que “[l]a potestat reglamentària de l’Administració de la comunitat autònoma
correspon al Govern de les Illes Balears” i l’article 42 de la mateixa llei que
“[L]’elaboració de disposicions administratives és iniciada pel conseller
competent”.
Atès, doncs, que en el si del Govern és el conseller competent qui té la
responsabilitat de la tramitació i que la consulta al CES forma part de la fase de
tramitació, és criteri d’aquest Consell que les sol·licituds de dictamen siguin
trameses pel conseller corresponent o, en nom seu, pel secretari general tècnic.
En el Dictamen 12/2002, s’aborda aquesta qüestió i s’hi afirma que “[a]quest CES
vol destacar la cabdal importància del seguiment d’un procediment uniforme en
la presentació de sol·licituds de dictamen i del compliment rigorós del Reglament
d’organització i funcionament, per afavorir així l’agilitat i, en conseqüència,
l’eficàcia i l’eficiència en l’actuació del CES, considerades com a principis rectors
de l’actuació de l’Administració segons l’article 103 de la Constitució i 3 de la Llei
6/1997, de 14 d’abril, de organización y funcionamiento de la Administració
General del Estado (BOE núm. 90, de 15 d’abril)”.
Quina forma té un dictamen del CES?
En els dictàmens es distingeixen cinc parts:
I. Antecedents:
És una relació ordenada dels fets més rellevants des de l’entrada de la sol·licitud
i s’hi fa menció del contingut de l’expedient.

III. Observacions generals:
És una valoració sobre l’oportunitat de la norma i el seu efecte econòmic i social.
Fa al·lusió, si pertoca, a aspectes generals que segons el CES es podrien millorar,
com per exemple, la sistemàtica, la claredat en la redacció, etc.
IV. Observacions particulars
Són comentaris als articles de la norma. Si presenta una estructura complexa,
amb títols i capítols, es fa primer una valoració conjunta del títol o capítol
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II. Contingut de la norma sotmesa a dictamen:
S’hi fa referència a l’estructura de la norma i és un breu resum sobre cadascuna
de les seves parts.
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corresponent i després dels articles sobre els quals el CES consideri convenient
fer comentaris.
V. Conclusions
La finalitat fonamental d’aquesta fase és l’expressió de l’opinió final que el CES
considera sobre la consulta realitzada.
Finalment, els dictàmens del CES estan rubricats amb la signatura del secretari
general i el vistiplau del president del Consell.
Si n’hi ha, s’hi acompanyen els vots particulars corresponents.
El dia de la seva emissió, el dictamen és notificat al sol·licitant.
Els dictàmens del Consell Econòmic i Social no es publiquen en el BOIB. La seva
difusió està regulada a la Resolució de la presidència del CES sobre la publicació
de dictàmens del Consell, BOIB núm. 57, de 17 d’abril de 2007 (vegeu l’apartat
de normativa actualitzada).

2.2. ELS DICTÀMENS i INFORMES EMESOS DURANT EL 2007 PEL
PLE I PER LA COMISSIÓ PERMANENT

Els dictàmens i informes
emesos durante el 2007

DICTAMEN núm. 01/2007, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’obtenció i la renovació del
carnet professional d’operador de maquinària minera mòbil.
Data d’aprovació: 21.02.2007
Matèria: Indústria
Sol·licitant: Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Estat de tramitació de la norma: Decret 60 /2007, de 18 de maig, pel qual es
regula l’obtenció i la renovació del carnet professional d’operador de maquinària
minera mòbil (OMMM) (BOIB núm. 77, de 24 de maig de 2007)
DICTAMEN núm. 02/2007, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte d’ordre pel qual s’estableixen les bases reguladores de la
concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament
Rural de les Illes Balears
Data d’aprovació: 24.10.2007
Matèria: desenvolupament rural
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de
18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la
concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural
de les Illes Balears (BOIB núm. 188, de 20 de desembre de 2007)
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DICTAMEN núm. 03/2007, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els procediments de
seguretat i el sistema de vigilància en front dels accidents amb risc biològic
en l’àmbit sanitari de les Illes Balears
Data d’aprovació: 14.11.2007
Matèria: seguretat laboral
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació per part del Consell de
Govern
DICTAMEN núm. 04/2007, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a la modificació de la llei 10/2000, de 30 de novembre del Consell
Econòmic i Social, i el Reglament d’organització i funcionament, aprovat pel
Decret 128/2001, de 9 de novembre
Data d’aprovació: 14.11.2007
Matèria: consells econòmics i socials
Sol·licitant: CES Illes Balears
Estat de tramitació de la norma: pendent de què el Govern prengui la iniciativa per
dur a terme la modificació
DICTAMEN núm. 05/2007, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Sistema d’Indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona
Costanera
Matèria: sostenibilitat, indicadors econòmics i socials
Sol·licitant: IMEDEA-UIB

2.3. PUBLICACIONS

L’enquesta de serveis a les Illes Balears = La encuesta de servicios en las Illes
Balears / Consell Econòmic i Social de les Illes Balears — Palma de Mallorca :
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , D.L. 2007 145 p. : gràf. ; 30 cm +
1 CD-Rom
Text en castellà i català
En coberta: Govern de les Illes Balears. IBAE, Institut Balear d’Estadística. CES
Illes Balears. INE, Instituto Nacional de Estadística
D.L. PM 1262-2007 ISBN 978-84-611-6782-1
Tirada de 500 exemplars en paper i 750 en CD-Rom.
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Informe d’activitats 2006. Palma: Consell Econòmic Social de les Illes Balears,
[2007] (Palma de Mallorca: Terrasa Arts Gràfiques) 99 p. ; 24 cm. + 1 cd-card.
D.L. PM 151-2006
Tirada de 500 exemplars en paper i 1000 en CD-Rom.
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Normativa del Consell Econòmic i social de les Illes Balears = Normativa del
Consejo Económico y social de las Illes Balears. Palma : Consell Econòmic Social
de les Illes Balears, D.L. 2007 (Palma de Mallorca : Terrasa Artes Gráficas) 59, 59
p. ; 24 cm.
D.L. PM 620-2007
Tirada de 500 exemplars en paper.
Memòria del CES 2006: Sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears. Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, D.L. 2007 (Palma
de Mallorca : amadip.esment) 663 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2328-2007
ISBN: 978-84-611-9285-4
Tirada de 1000 exemplars en format de paper i CD-Card.
2.4. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA,
EL TREBALL I LA SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS 2006.
Composició de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria 2006:
Membres titulars amb veu i vot:
1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I - CAEB)
2. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
3. Llorenç Pou Garcias (grup II - UGT)
4. Fernando Galán Guerrero (grup II - CCOO)
5. Esteve Bardolet Jané (grup III – expert Govern)
6. Antoni Llull Gilet (grup III – UIB)
Membres amb veu i sense vot
Vicenç Tur Tur (grup I, CAEB, president de la Comissió de Treball d’Economia,
Desenvolupament Regional i Medi Ambient)
President/a de la Comissió de Treball d’Àrea Social (pendent de designació)
Javier Tejero Isla (grup III) – per delegació de Lluís Vallcaneras Nebot, president
de la Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals

Elaboració de la Memòria sobre
l'Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears 2006

Les reunions de la Comissió foren:
-

-
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12 de gener, per analitzar les propostes presentades pels diferents
grups sobre els continguts, índexs i col·laboradors de la Memòria del
CES corresponent al 2006.
El setembre es va reunir els dies 5 (per discutir sobre la proposta del
capítol I), 7 (capítol II) i 12 (capítol III)
El 16 de maig es va fer la primera reunió de coordinació del grup de
treball que va elaborar l’apartat de “Turisme“ de la Memòria del CES
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2006. Aquest grup està format per Rafael Borràs Enseñat, Vicenç Tur
Tur, Josep Ignasi Aguiló Fuster, Javier Bustamante Moreno, Francisco
Martínez Gorriz, de l’Ajuntament de Palma i Ma Antònia Riera,
d’INESTUR.
El 22 de juny l’esmentat grup de treball es torna a reunir per tractar la
proposta de participació en el “Plan España Turismo 2020” i l’apartat de
Turisme de la Memòria del CES 2006.

2.5. CELEBRACIÓ DE CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, COMPAREIXENCES I SEMINARIS EN EL CES
- 8 de maig: té lloc a la sala d’actes del Parlament la presentació de la publicació
L’Enquesta de Serveis a les Illes Balears. Aquesta publicació, impulsada pel
CES, la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació a través de la Direcció
General d’Economia i l’Institut Balear d’Estadística (IBAE), i la Delegació de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a les Illes Balears, en coordinació amb la
Subdirecció General de Difusió i la Subdirecció General de Serveis de l’INE, té per
objecte ampliar la difusió de l’Enquesta de Serveis dins de l’àmbit de les Illes
Balears. Les dades que s’hi presenten han estat elaborades per la Subdirecció
General de Serveis de l’INE. Els membres de la taula de presentació foren:

-

Llorenç Huguet Rotger, president del CES
Lluís A. Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació
Maria Marqués Caldenteny, directora general d’Economia, Govern
Balear
Vicenç Tur Tur, president de la Comissió de Treball d’Economia,
Desenvolupament Regional i Medi Ambient del CES
Mariano Gómez del Moral, director general de Productes Estadístics de
l’INE
Fernando Cortina García, subdirector general de Serveis de l’INE

- 23 de novembre: va tenir lloc una Jornada de treball en la què se reuniren
diferents agents econòmics i socials relacionats amb l’esport, per tal de recollir les
seves opinions i percepcions sobre els principals reptes de l’esport a les Illes
Balears, dins del marc d’un estudi sobre l’esport que està realitzant el
Consell Econòmic i Social. El lloc de reunió fou l’edifici de Sa Riera, a Palma.
La inauguració de la Jornada anà a càrrec del president del CES; la consellera
d’Esports i Cooperació Internacional del Consell Insular de Menorca, Àngela
Caules Fuentes; el conseller de Política Esportiva i Lleure del Consell Insular
d’Eivissa, Mario Avellaneda Soriano; el president de l’Institut Municipal d’Esports
de l’Ajuntament de Palma, Antoni Moragues Seguí, i Gabriel Gili Nadal, director
general d’Esports del Govern de les Illes Balears.
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Inauguració de Jornada sobre l'esport a les Illes Balears de 23 de novembre

El programa seguit fou
➢ 10.00 h Recepció i lliurament de documentació
➢ 10.15 h Benvinguda per part del president del CES i altres autoritats a
la sala d’actes. Inauguració
➢ 10.30 h Sala de juntes. Presentació de l’estudi a cura de Pere Palou
Sampol i Xavier Ponsetí Verdaguer, professors de la UIB

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

➢ 11.00 h Debat sobre les qüestions plantejades relatives a
1. Esport i turisme
2. Esport i activitat física
3. Esport i salut
4. Esport i educació
5. Hàbits esportius
6. Joves i esport
➢ 13.30 h Fi de la sessió
➢ 14.00 h Dinar
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➢ 16.30 h Debat sobre les qüestions plantejades relatives a
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Esport i valors
Federacions esportives
Esport i alt rendiment
Esport i discapacitat
Esport i gent gran
Esport i instal·lacions esportives

➢ 19.30h Cloenda

Hble. Sr. Mateu Cañellas i Martorell
Hble. Sra. Àngela Caulés Fuentes
Hble. Sr. Mario Avellaneda Soriano
Hble. Sr. Jaume Ferrer Ribas
Sr. Miguel Ángel Milla Fernández
Sr. Antoni Seguí Cabanellas
Sr. Antoni Moragues Seguí
Sr. Gabriel Gili Nadal
Sr. Josep Lluís Frau
Sr. Miquel Garro Gomila
Sra. Natividad Company
Sr. Vicenç Tur i Tur
Sr. José Antonio Sancha de Prada
Dr. Mario Gestoso García
Sr. Francesc de Puig Viladrich
Sr. Miquel Bestard Cabot
Sr. Jaume Estarellas Servera
Sr. Pau Verd Llop
Sr. Xavier Torres
Sr. Ricardo Ferrer d’Espona

Sr. Josep Lluís Berbel Vallés

Conseller d’Esports i Joventut
Govern de les Illles Balears
Consellera d’Esports i Cooperació Internacional
Consell Insular de Menorca
Conseller de Política Esportiva i Lleure
Consell Insular d’Eivissa
President i Conseller d’Esports
Consell Insular de Formentera
Director Insular d’Esports
Consell Insular de Menorca
Director Insular d’Esports
Consell de Mallorca
President de l’Institut Municipal d’Esports
Ajuntament de Palma
Director general d’Esports
Representant Institut Balear de la Dona
Subdirector de la Fundació Reial Mallorca
Illes Centres de Fitness
CAEB
Conseller del CES
Membre Consell Rector INEF de Catalunya
Director Fundació Kovacs
Dtor. Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat
President Federació Balear de Fútbol
President Federació Balear de Bàsquet
President Federació d’Atletisme de les Illes Balear
Esportista olímpic
President ASOCIACIÓN DE INSTALACIONES
NÁUTICAS Y DEPORTIVAS DE BALEARES (CAEB)
A proposta CES grup I (CAEB)
Cap de l’Àrea Esportiva de l’Institut Municipal d’Esports
Ajuntament de Palma
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Alguns dels participants a la Jornada sobre l'esport a les Illes Balears de 23 de novembre

- 30 de novembre: se celebrà una Jornada Tècnica de Metodologies dels
estudis sobre el Fracàs Escolar en la què se reuniren diferents agents
econòmics i socials relacionats amb l’educació en el marc de l’estudi “Eficàcia
del sistema educatiu a les Illes Balears 2001-2006: fortaleses, debilitats i
propostes de millora” que està realitzant el CES.
L’estructura de la sessió fou la següent:
➢ 9,30 h – 9.45 h Rebuda dels participants
➢ 9.45 h – 10 h Presentació de la Jornada.

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

-

Llorenç Huguet Rotger. President del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears
Martí March Cerdà, vicerector 1r de Planificació i Coordinació
Universitària. UIB
Maria Gener Llopis, directora general d’Ordenació, Administració i
Inspecció Educatives, Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les
Illes Balears

➢ 10 h – 10.30 h Anàlisi de les dades sobre el fracàs escolar a les Illes
Balears
-
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➢ 10.30 h – 11 h Presentació del projecte de l’Informe del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, sobre “Eficàcia del sistema educatiu a les Illes
Balears 2001-2006: fortaleses, debilitats i propostes de millora”: objecte de
la investigació, plantejament general, objectius i metodologia de la sessió.
-

Carme Orte Socias. Directora de l’equip d’investigació.

➢ 11 h – 11.30 h Debat
➢ 11.30 h – 12 h Descans
➢ 12 h – 13 h Ponència de Joaquim Prats i Cuevas, catedràtic de la
Universitat de Barcelona. President del Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.
➢ 13 h – 13.30 h Debat
➢ 14 h –16 h Dinar
➢ 16 h – 17 h Ponència de Rosario Martínez Arias, catedràtica d’Universitat,
Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament.
Universitat Complutense de Madrid
➢ 17 – 17.30 h Debat
➢ 17.30 h – 18 h Descans
➢ 18 h -19 h Ponència de Mariano Fernández Enguita, catedràtic de
Sociologia de la Universitat de Salamanca
➢ 19 h –19.30 h Debat

Assistents:
-

Eva Cerdeiriña Outerial, tècnica de la Direcció General d’Immigració.
Govern de les Illes Balears
Ferran Navinés Badal, assessor econòmic del CES
Andreu Crespí Plaza, expert en educació i col·laborador del CES
Joan Mestres Gavarró, director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del
Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE)
Pere Carrió Villalonga, president del Consell Escolar de les Illes Balears
Maria Gener Llopis, directora general d’Ordenació, Administració i
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➢ 19.30 h –19.45 h Cloenda. Llorenç Huguet Rotger. President del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears
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Durant la Jornada Tècnica de Metodologies dels estudis sobre el Fracàs Escola,
els dos directors de l'equip d'investigació, Lluís Ballester i Carme Orte,
acompanyats pel president, atenen la premsa.

-

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

-
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Inspecció Educatives, Conselleria d’Educació. Govern de les Illes Balears
Carmen Orte Socias, catedràtica d’universitat del Departament de
Pedagogia i Didàctiques Específiques (UIB); directora de l’equip
d’investigació i consellera del CES
Lluís Ballester Brage, professor del Departament de Ciències de
l’Educació (UIB); codirector de l’equip d’investigació
Josep Lluís Oliver Torelló, professor del Departament de Ciències de
l’Educació (UIB); membre de l’equip d’investigació
Belén Pascual Barrio, professora del Departament de Ciències de
l‘Educació (UIB); membre de l’equip d’investigació
Carmen Touza Garma, professora del Departament de Ciències de
l‘Educació (UIB); membre de l’equip d’investigació
Marta Monfort Miserachs, presidenta de l’Associació Autonòmica
Educació i Gestió Illes Balears (a proposta del grup I CES, CAEB)
Javier Tejero Isla, conseller del CES (a proposta del grup III CES, Consell
Insular de Menorca)
Rafael Pons Campos, Sector d’Ensenyament Privat i Concertat de la
Federació d’Ensenyament de CCOO a les Illes Balears (a proposta del
grup II CES, CCOO)
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M. Dolors Forteza Forteza, degana de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la UIB.
Martí March Cerdà, vicerector 1r de Planificació i Coordinació
Universitària de la UIB.
Gaspar Nicolau Crespí, Inspector de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Govern de les Illes Balears
Carme Martorell Gelabert, Inspectora de la Conselleria Educació i
Cultura. Govern de les Illes Balears

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 2006

Part dels representants del CES que presentaren, el 15 d'octubre la Memòria del CES 2006
a la presidenta del Parlament: D'esquerra a dreta: M. Antònia Munar Riutort,
el president i els dos vicepresidents.
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- 15 d’octubre: es presenta a la presidenta del Parlament la Memòria del CES
sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2006. M. Antònia
Munar Riutort rep el nostre president, acompanyat dels dos vicepresidents, la
secretària general en funcions, Javier Tejero Isla, representant de la Comissió de
Treball de l’Àrea d’Ocupació, Eva Cerdeiriña Outerial, representant de la Comissió
de Treball de l’Àrea Social, i Ferran Navinés Badal, assessor econòmic del CES
i director de la Memòria.
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- 17 d’octubre: es presenta al Govern, la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2006. El president del CES, el
vicepresident segon, la vicepresidenta segona, la secretària general en funcions,
a més dels consellers ponents de cada capítol: Vicenç Tur Tur, Javier Tejero Isla
i Eva Cerdeiriña Outerial, a més del director de la Memòria, Ferran Navinés Badal.
Són rebuts pel conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera i Erbina,
i la consellera de Treball i Formació, Margarita Nájera i Aranzábal.
El mateix dia tengué lloc una roda de premsa en la què s’exposaren els continguts
més rellevants de la Memòria i a la què assistiren nombrosos mitjans de
comunicació.
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- 18 d’octubre: es presenta la Memòria al públic en general a la sala d’actes
del Parlament. Formen part de la taula presidencial: la presidenta del Parlament,
el president i els dos vicepresidents, la secretària general en funcions i el director
de la Memòria. Al llarg de la presentació intervengueren Vicenç Tur Tur, Javier
Tejero Isla i Eva Cerdeiriña Outerial, que explicaren els punts més destacats del
capítol I, II i III respectivament.

El 18 d'octubre es presenta la Memòria al públic en general a la sala d'actes del Parlament.
Formen part de la taula presidencial, d'esquerra a dreta, el director de la Memòria,
el vicepresident primer, la presidenta del Parlament, el president,
la vicepresidenta segona i la secretària general en funcions.
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L’acte tengué un gran èxit de públic, del que podem destacar, entre moltes
d’altres, la presència d’Emilio Foombella Urruchi, coronel de l’Exèrcit de Terra, en
representació del general Emilio Roldán Pascual, comandant general de Balears;
Albert Moragues Gomila, conseller de Presidència; Carles Manera Erbina,
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació; Margarita Nájera Aranzábal,
consellera de Treball i Formació; Alfonso Ruiz Abellán, director general de l’INSS;
Antoni García Moles, director provincial del SPEE; Antoni Comas Barceló, director
provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social; Francisco Martínez
Espinosa, jutge degà de Palma; Andreu Alcover Ordinas, regidor d’Hisenda de
l’Ajuntament de Palma; Pere Aguiló Crespí, director general de Treball i
exsecretari general del CES; Pere Rotger Llabrés, batle d’Inca i expresident del
Parlament; Fernando Alzamora Carbonell, president de Sa Nostra; Antoni
Llompart, responsable de Banca Institucional de La Caixa (en representació de
Robert Leporace Roig, delegat general de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, “La Caixa” a Balears); José Luis Roses Ferrer, vicepresident de la
Cambra de Comerç de Mallorca, etc.
- 24 d’octubre: es presenta la Memòria al Consell Insular de Formentera.
Rebé la delegació del CES (formada pel president, vicepresidenta segona,
secretària general en funcions i assessor econòmic) Sònia Cardona Ferrer,
vicepresidenta, i Bartomeu Escandell Tur, conseller d’Economia i Hisenda.
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El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, el president i la presidenta del Parlament,
després de la presentació pública de la Memòria del 18 d'octubre.
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18 d'octubre: imatge de la presentació de la Memòria. Josep Oliver, vicepresident 1r,
i Pere Aguiló Crespí, director general de Treball i exsecretari general del CES.

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

Després es presentaren els aspectes més rellevants de la publicació referits a
l’illa de Formentera a la premsa i al públic interessat, entre el que es trobava
Jane Wenham Cocks, presidenta de PIME Formentera i exconsellera, i Juan
Manuel Costa Escanellas, secretari de la Comissió Gestora de la Cambra Comerç
d’Eivissa i Formentera.
- 24 d’octubre: Hores més tard es presenta la Memòria al Consell Insular
d’Eivissa. Xico Tarrés Marí, el president, rebé la nostra delegació, a més de
consellers del CES eivissencs i màxims càrrecs de les institucions representades
al CES: Joan Bufí, conseller suplent CES per CAEB; Mariano Riera Riera,
conseller CES i president de la PIMEEF; Diego Ruiz Molina, secretari general de
la Unió Insular Eivissa i Formentera d’UGT; Felipe Zarco Ortega, secretari general
de la Unió Insular d’Eivissa i Formentera de CCOO; Bartomeu Planells Planells,
conseller CES en representació del Consell Insular. Com a Formentera, després
s’exposaren en una presentació pública els trets més destacats de la Memòria
referits a Eivissa amb presència de la premsa. Entre els assistents, Joan Serra
Mayans, conseller executiu del Consell Insular d’Eivissa; José Manuel Bar
Cendón, director insular de l’Administració de l’Estat a Eivissa i Formentera;
Miquel Àngel Sánchez, representant del Bisbat d’Eivissa (Càritas); Joan Tur
Ripoll, president de la Comissió Gestora de la Cambra de Comerç d’Eivissa i
Formentera; Joan Riusech Roig, delegat del Col·legi d’Economistes d’Eivissa i
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Formentera; Antoni Marquès Camps, exconseller CES per PIME; José L. Pérez
López, exconseller CES per UGT; José A. Carmona Montalbán, exsecretari
general i exconseller CES per CCOO.
- 21 de novembre: es presenta la Memòria al Consell Insular de Menorca.
Gabriel Subirats Pons, conseller executiu de Serveis Generals i Treball i president
del CES de Menorca, rebé el nostre president, la vicepresidenta segona, la
secretària general en funcions, l’assessor econòmic, a més de consellers
menorquins del CES i principals representants a l’illa de les organitzacions
empresarials i sindicals que estan presents a la nostra institució: Antonio J. Sintes
Pons, president de CAEB Menorca i conseller CES; Josep Martí Fortuny Gomila,
director de CAEB Menorca; Antoni Juaneda Anglada, conseller CES i president
PIME Menorca; Ramon Carreras Torrent, secretari general CCOO i exconseller
CES; José Reyes Bazalo, secretari general Unió Insular de Menorca UGT; Javier
Tejero Isla, conseller CES pel CIME i Juli Mascaró Pons, conseller CES
representant de l’economia social.

El 24 d'octubre es presenta la Memòria al Consell Insular de Formentera.
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Com a les altres illes, es féu després un acte obert al públic interessat en general
i a la premsa, acte que comptà amb gran assistència. En destacam, a més de
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El 24 d'octubre es presenta la Memòria a Eivissa. Aquí veim, d'esquerra a dreta, el nostre president,
Xicu Tarrés Marí, el president del Consell Insular, la vicepresidenta segona
i el director de la Memòria a l'acte públic de presentació.
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diversos consellers executius, directors insulars del Consell i membres del CES
de Menorca: Juan Ortiz Cerdà, exconseller CES per CCOO; Clàudia Pons Martí,
representant de Càritas Diocesana de Menorca; Antoni Vidal Riera, gerentadministrador de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca;
un representant d’UCABAL (Unió de Cooperatives Agràries de Balears).
- 10 de desembre: es presenta la Memòria al Consell Insular de Mallorca dins
el marc de la reunió extraordinària de l’Assemblea de Batles i Batlesses de
Mallorca. L’exposició tècnica, amb especial referència a les dades específiques
referides a Mallorca, anà a càrrec del director de la Memòria i assessor econòmic
del CES, Ferran Navinés Badal. L’acompanyaren el president i la secretària
general en funcions.
- 13 de desembre: l’assessor econòmic i director de la Memòria Ferran Navinés
Badal presenta les dades més rellevants de la Memòria als alumnes del segon
curs del Màster en Direcció i Planificació del Turisme que imparteix la Universitat
de Girona
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El 10 de desembre es presenta la Memòria al Consell Insular de Mallorca dins el marc
de la reunió extraordinària de l'Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca.
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Vista de la taula de presentació de la Memòria a Menorca formada pel director de la Memòria, el president, el
president del CES de Menorca, la vicepresidenta segona i la secretària general en funcions.

Capítol tercer:
RELACIONS
INSTITUCIONALS
I AMB ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
3.1. Relacions amb el Parlament, el Govern de les Illes Balears,
els consells insulars, els municipis, l’Administració central.
Presentació del CES a organitzacions socials
3.2. Relacions amb altres institucions
3.3. Relacions amb les organitzacions i institucions
representades en el CES
3.4. Relacions amb els altres CES de l’Estat
3.5. Relacions amb els mitjans de comunicació

i

nforme d’activitats

2007

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
19 de gener: el CES de Menorca organitza una Jornada sobre conciliació de la
vida laboral i familiar. El secretari general del CES de les Illes Balears ofereix la
primera ponència sobre la conciliació als convenis col·lectius i la legislació laboral
sobre aquest tema, ponència a la què segueix una taula rodona amb participació
de representants de CCOO, UGT, PIME Menorca i CAEB. La tercera intervenció
és a càrrec d’Ignacio Buqueras Bach, president de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los horarios españoles y su normalización con los demás
países de la Unión Europea.
20 de gener: el president en funcions assisteix a l’acte de proclamació i lliurament
dels Premis Ciutat de Palma 2006 al Castell de Bellver.
2 de febrer: la cap d’administració i gestió acudeix a la jornada sobre subvencions,
organitzada per l’Advocacia de la Comunitat Autònoma i l’Institut d’Estudis
Autonòmics.
14 de febrer: el president i el secretari general, juntament amb el vicepresident 1r,
Josep Oliver Marí fan una visita institucional de presentació a Pere Rotger i
Llabrés, president del Parlament de les Illes Balears.

19 de febrer: el president assisteix a l’espectacle de Miquel Barceló i Josef Nadj,
titulat “Paso doble” que, organitzat pel Govern de les Illes Balears, va tenir lloc a
Sa Llotja.
20 de febrer: el president, el secretari general i l’assessor econòmic tenen una
reunió amb María Marqués Caldenteny, directora general d’Economia, Hisenda i
Innovació.
20 de febrer: el president i el secretari general fan una visita institucional de
presentació a Miquel Coll Carreras, president del Consell Consultiu.
20 de febrer: el president es reuneix amb Ester Melero de Pablo, inspectora
d’educació de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
23 de febrer: el president, el secretari general i els vicepresidents fan una visita
institucional de presentació a la batlessa de Palma, Catalina Cirer Adrover.
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16 de febrer: el president i el secretari general fan una visita institucional de
presentació a Pere Antoni Mas Cladera, síndic major de la Sindicatura de
Comptes.
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27 de febrer: el president, el secretari general i els vicepresidents es reuneixen
amb Cristòbal Huguet Sintes, conseller de Treball i Formació de les Illes Balears.
28 de febrer: el secretari general assisteix a la presentació de la publicació
Legislació de patrimoni, organitzada per la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació. L’edició ha estat preparada per José R. Ahicart Sanjosé, Joan Bauzá
Thomás, José A. Berastain Díez i Ricardo J. Navarro Gómez. L’acte es féu a la
seu de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat de les Illes Balears.
28 de febrer: el president, el secretari general, l’assessor econòmic i personal del
CES assisteixen a l’acte commemoratiu del dia de les Illes Balears i al lliurament
dels Premis Ramon Llull i la Medalla d’Or de les Illes Balears que, organitzat pel
Govern de les Illes Balears, tengué lloc a l’Auditorium de Palma; i a l’espectacle
“Arrels populars de les nostres illes” que el seguí al Passeig Marítim. Entre els
guardonats es troba Francesc Obrador Moratinos, distingit per la seva tasca com
a president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. En nom seu, el
secretari general Pere Aguiló Crespí rep el guardó.
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1 de març: el president acut a l’acte commemoratiu de l’aniversari de l’entrada en
vigor de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. L’acte s’inicia amb el discurs
institucional del president del Parlament que, organitzat pel Parlament de les Illes
Balears, va tenir lloc a la sala dels “passos perduts”.
5 de març: el president assisteix al Seminari del Comitè de les Regions de la Unió
Europea, titulat Las regiones al frente de una nueva política europea del turismo,
organitzat per la Direcció General de Relacions Europees i Entitats Jurídiques. Al
Seminari intervenen diferents ponents en representació de diverses institucions i
organismes europeus. L’obertura del Seminari va ser a càrrec del president de la
Comissió de Desenvolupament Sostenible del Comitè de les Regions i president
de la comunitat autònoma de La Rioja, Pedro Sanz Alonso i del president de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i vicepresident del Comitè de les
Regions, Jaume Matas i Palou. Així mateix, el president també assisteix al sopar
que se’ls ofereix al Bahía Mediterráneo.
6 de març: el president, el secretari general i els vicepresidents fan una visita
institucional de presentació al conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís
Ramis de Ayreflor Cardell.
6 de març: el president, el secretari general i la presidenta de la Comissió de
Treball d’Àrea Social del CES, Eva Cerdeiriña Outerial, es reuneixen amb Ester
Melero de Pablo, inspectora d’educació de la Conselleria d’Educació i Cultura.
8 de març: el president i secretari general es reuneixen amb els consellers
membres del grup III del CES.
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20 de març: el vicepresident 1r, el secretari general i l’assessor econòmic
assisteixen a la presentació del Marc Input-Output de les Illes Balears, en la que
es parlà de les “Perspectivas económicas y financieras” (per Emilio Ontiveros
Baeza, conseller delegat d’Analistas Financieros Internacionales). L’acte fou
organitzat per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
22 de març: el president, el secretari general i la vicepresidenta, Margarita Bárez
Moreno, juntament amb els consellers del CES, Juli Mascaró Pons, Gabriel Pons
Moles i Antonio J. Sintes Pons fan una visita institucional de presentació a Joana
M. Barceló Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca.
23 de març: el president, el secretari general i la vicepresidenta, Margarita Bárez
Moreno, juntament amb el consellers del CES, Bartomeu Planells Planells i
Mariano Riera Riera, fan una visita institucional de presentació al president del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Pere Palou Torres.
26 de març: l’assessor econòmic s’entrevista amb Pere J. Barceló Obrador, jutge
degà del partit judicial de Palma.
29 de març: el president acut a l’acte inaugural del Campionat del Món de
Ciclisme en Pista Palma 2007, organitzat pel Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Palma.
3 d’abril: el president i el secretari general es reuneixen amb el conseller
d’Educació i Cultura, Francisco J. Fiol Amengual.

13 d’abril: el president és un dels convidats a l’acte de lliurament de la Medalla
d’Or de les Illes Balears, que tengué lloc a l’Auditori del Conservatori de Música.
18 d’abril: el president es reuneix amb el conseller d’Interior, José María
Rodríguez Barberá.
19 d’abril: el president, el secretari general i l’assessor econòmic es reuneixen
amb Francisca Bennàssar Tous, regidora de Turisme de l’Ajuntament de Palma.
19 d’abril: es fa l’acte commemoratiu del Dia del Municipalisme. En representació
del president i vicepresidents del CES, hi acut el conseller del CES, Antoni Fuster
Zanoguera. L’acte, organitzat per la Conselleria d’Interior i el Govern de les Illes
Balears, va tenir lloc al Consolat de Mar. Va incloure una conferència de la
vicepresidenta del Govern de les Illes Balears, Maria Rosa Estaràs Ferragut i el
lliurament del III Premi d’investigació sobre l’Administració local.
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3 d’abril: el president, el secretari general i l’assessor econòmic es reuneixen amb
Alfonso Ruiz Abellán i Florencio Ingelmo Sánchez, director provincial i secretari
provincial de l’INSS, respectivament.
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26 d’abril: el president assisteix a l’acte de reconeixement i lliurament de
distincions a les empreses de les Illes Balears que contribueixen d’una manera
especial a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Organitzat per la
Conselleria de Treball i Formació, tengué lloc a l’Aula Magna de l’Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears.
26 d’abril: el president és un dels convidats al sopar institucional que s’ofereix
amb motiu del “II Taller Nacional de Tecnologías Aplicadas al Sector Hotelero” i
que tengué lloc a l’hotel Valparaíso. L’acte, organitzat per l’Institut Tecnològic
Hoteler i Fundetec, va ser patrocinat pel Govern de les Illes Balears.
2 de maig: el president és un dels assistents a la conferència “Procés
d’estabilització i associació, Unió Europea - els Balcans Occidentals, Bòsnia i
Hercegovina” que, organitzat per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació,
tengué lloc al Centre Esportiu Militar Es Fortí. La inauguració de l’acte fou a càrrec
de José María Castroviejo y Bolívar, ambaixador d’Espanya a Bòsnia i
Hercegovina.
9 de maig: el president i el secretari general formen part del públic present a
l’acte de lliurament de la XIII edició del Premi Europa per a Joves Estudiants, la
III edició del Premi Europa de Gent Gran, la III edició del Premi a la Cooperació
Empresarial Europea, el Premi Europeu Extraordinari, el Premi Ciutadà Europeu
de l’Any i el Premi Europeu a la Integració, organitzat pel Govern de les Illes
Balears.
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9 de maig: el president és un dels convidats a la inauguració de l’exposició
“Ramon Llull i l’encontre entre cultures”, amb motiu de la commemoració del 700è
aniversari de l’estada de Ramon Llull a Bugia. L’acte, que fou organitzat per la
Conselleria d’Educació i Cultura amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis
Baleàrics i l’Institut Europeu de la Mediterrània, va tenir lloc a Sa Llotja.
21 de maig: té lloc a l’Hotel Meliá Victoria la presentació de les principals claus i
indicadors de l’estudi “IMPACTUR Illes Balears 2006” que fou elaborat
conjuntament per la Conselleria de Turisme i la Conselleria d’Economia, Hisenda
i Innovació. L’acte comptà amb la presència del conseller de Turisme, Joan
Flaquer Riutort i del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís A. Ramis de
Ayreflor Cardell, del president i vicepresident executiu d’EXCELTUR, José María
Rossell Recasens i José Luis Zoreda de la Rosa, respectivament. Entre el públic
es troba el president, el secretari general i l’assessor econòmic.
14 de juny: el president assisteix a la presentació del llibre “Geni i figura” de Ritch
Miller que, organitzat per la Conselleria d’Educació i Cultura tengué lloc al
Consolat de Mar.
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26 de juny: el president i el secretari general acudeixen a l’acte de constitució de
la nova corporació del Parlament de les Illes Balears.
3 de juliol: el president i el secretari general assisteixen a l’acte d’investidura del
President del Govern de les Illes Balears al Parlament.
6 de juliol: el president i el secretari general formen part de les autoritats
convidades a l’acte de pressa de possessió del president electe de les Illes
Balears, Francesc Antich i Oliver, que tengué lloc a la Llotja.
7 de juliol: el president i el secretari general formen part dels assistents convidats
a l’acte de constitució de la nova corporació i a la presa de possessió de la
Presidència del Consell Insular de Mallorca, que tengué lloc a la sala de plens del
Palau del Consell.
7 de juliol: el president es desplaça a Menorca per assistir a l’acte de constitució
de la nova corporació i de presa de possessió de la Presidència del Consell
Insular de Menorca.
9 de juliol: el president es troba entre els assistents convidats a l’acte de
constitució de la nova corporació i a la presa de possessió de la Presidència del
Consell Insular d’Eivissa.
10 juliol: el president és un dels convidats a l’acte de constitució de la nova
corporació i a la presa de possessió de la Presidència del Consell Insular de
Formentera.

1 d’agost: el president, acompanyat dels dos vicepresidents i de la secretària
general en funcions, és rebut en audiència oficial per Francesc Antich i Oliver,
president de les Illes Balears. També hi és present la consellera de Treball i
Formació, Margarita Nájera Aranzazábal
21 d’agost: el president, acompanyat del vicepresident primer i la secretària
general en funcions, es reuneix amb el conseller d’Economia Hisenda i Innovació
del Govern, Carles Manera i Erbina.
Aquest mateix dia el president, acompanyat del vicepresident primer, la secretària
general en funcions i l‘assessor econòmic del CES, es reuneix amb la consellera
de Treball i Formació, Margarita Nájera Aranzábal, el director general de
Planificació Estratègica, Javier Bustamante Moreno, i el director general de
Treball, Pere Aguiló Crespí.

69

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

12 de juliol: el president assisteix a la sessió plenària solemne d’obertura de la VII
Legislatura, organitzat pel Parlament de les Illes Balears i que tengué lloc a la
seu de la Cambra.
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Imatge de l'audiència del president Antich d'1 d'agost: (d'esquerra a dreta), la consellera de Treball,
el president, el president del Govern, la vicepresidenta segona, el vicepresident primer
i la secretària general en funcions.
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22 d’agost: el president, acompanyat del vicepresident i de la secretària general
en funcions, es reuneix amb al conseller de la Presidència, Albert Moragues i
Gomila.
3 de setembre: el president assisteix a la presentació de la finca de Raixa com a
centre d’interpretació mediambiental per part de la ministra de Medi Ambient,
Cristina Narbona Ruiz, i la presidenta del Consell Insular de Mallorca, Francina
Armengol Socias.
12 de setembre: el president assisteix als actes commemoratius de la Diada de
Mallorca, que es duen a terme al Teatre Principal de Palma.
13 de setembre: el president assisteix a l’homenatge que el Govern de les Illes
Balears fa a Bartomeu “Tumi” Bestard Bonet, cònsol honorari dels EUA.
20 de setembre: el president, acompanyat de la vicepresidenta segona i de la
secretària general en funcions, és rebut en audiència per la presidenta del
Parlament de les Illes Balears.
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20 de setembre: el president assisteix a la presentació del llibre Los Estatutos de
los Partidos Políticos Españoles, de Joan Oliver Araujo i Vicenç J. Calafell Ferrà
que es dur a terme al Parlament.
4 d’octubre: la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol Socias, rep
als representants del CES en audiència, encapçalats pel president i acompanyat
pels dos vicepresidents i la secretària general en funcions.
22 d’octubre: el president forma part del públic assistent a l’acte d’inauguració del
I Màster en Pràctica Jurídica, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les
Illes Balears i la UIB.
25 d’octubre: The Wall Street Journal Europe - Nueva Economía Fórum organitza
la conferència-dinar que pronuncia el president del Govern de les Illes Balears
Francesc Antich i Oliver. El president Huguet està entre els assistents.

Imatge de l'audiència que la presidenta del CIM concedí als representants del CES el 4 d'octubre. Hi veim,
d'esquerra a dreta, la secretària general en funcions, la vicepresidenta segona,
la presidenta Armengol, el president i el vicepresident primer.
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30 d’octubre: el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera i
Erbina, acompanyat del director general de Pressupostos i Finançament, Joan
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Imatge de la compareixença del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera i Erbina,
acompanyat del director general de Pressupostos i Finançament, Joan Rosselló Villalonga,
per presentar als consellers els Pressupostos generals de la CAIB 2008.

Rosselló Villalonga, compareix a la seu del CES per presentar als consellers els
Pressupostos generals de la CAIB 2008.

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

30 d’octubre: el president es reuneix amb el director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, Pere Antoni Oliver Reus. Els
acompanyaren la secretària general en funcions i l’assessor econòmic.
12 de novembre: el president, els dos vicepresidents i la secretària general en
funcions visiten institucionalment la batlessa de Palma, Aina Calvo Sastre.
24 de novembre: el president està entre els convidats a l’acte de lliurament dels
Premis Mallorca de Creació Literària 2007, que atorga el Consell de Mallorca.
26 de novembre: el conseller executiu del Departament de Cooperació local del
Consell de Mallorca, Miquel Rosselló del Rosal, acompanyat del secretari tècnic,
Josep Valero González, es reuneixen amb el president, l’assessor econòmic i la
secretària general en funcions.
27 de novembre: la secretària general en funcions assisteix a la conferència “El
tractament penal de la sinistralitat laboral. La posició del Ministerio Fiscal” que

72

i

nforme d’activitats

2007

pronuncià Juan Manuel de Oña Navarro, fiscal de sala coordinador de sinistralitat
laboral (Fiscalia del Tribunal Suprem). L’acte fou organitzat per la Conselleria de
Treball i Formació.
2 i 3 de desembre: el president forma part de la comitiva balear que viatja a Tolosa
per assistir a l’assumpció per part de les Illes Balears de la presidència de
l’Euroregió i al 1r Congrés de l’Euroregió. L’acompanya l’assessor econòmic.
6 de desembre: el president és convidat a l’acte oficial del Dia de la Constitució
que organitza la Delegació del Govern a les Illes Balears, el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular de Mallorca al Palau de l’Almudaina.
11 de desembre: la directora general de Responsabilitat Social i Corporativa,
Maria Duran Febrer, fa una visita institucional al CES.

Imatge de la de la visita institucional a la batlessa de Palma. Hi veim, d'esquerra a dreta,
la vicepresidenta segona, el president, la batlessa i elvicepresident primer
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12 de desembre: The Wall Stret Journal Europe - Nueva Economía Fórum
organitza l’”Encuentro 2007 de la Economía Balear”. El Seminari compta amb
ponents com la consellera de Treball i Formació, Margarita Nájera Aranzábal;
Josep Oliver Marí, president de CAEB i vicepresident primer del CES; etc.
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12 de desembre: l’Institut d’Estudis Autonòmics presenta la publicació Legislació
d’Afers Socials a la Capella del Consolat de Mar. El president hi acut.
13 de desembre: el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs Mulet, rep en
audiència el president, que va acompanyat pel vicepresident primer Josep Oliver
Marí i la consellera Isabel Guitart Feliubadaló.
13 de desembre: el president i la secretària general en funcions es reuneixen
amb el director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Antoni
Martorell i Reynés.
14 de desembre: el president acut a la presentació del llibre Antologia urgent, de
Joan Mir i Josep Ma Llaurador, que recull articles publicats per Nadal Batle
Nicolau al Diari de Balears els anys 1996 i 1997. L’acte fou organitzat pel Consell
de Mallorca.

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

29 i 31 de desembre: Dins del marc de la Festa de l’Estendard que organitza
l’Ajuntament de Palma, té lloc a la sala de sessions el pregó càrrec de Josep
Massot i Muntaner. El dia 31 de desembre 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. El president és una de les autoritats presents als dos actes.

Reunió amb el conseller executiu del Departament de Cooperació local del Consell de Mallorca,
Miquel Rosselló del Rosal (quart per la dreta) i el seu equip.
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Audiència del conseller de Salut: la imatge mostra el director general d'Avaluació i Acreditació,
Joan Llobera, el president, el conseller de Salut, el vicepresident primer
i la consellera del CES Isabel Guitart Feliubadaló.

3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
22 de febrer: el president és un dels convidats a l’acte commemoratiu del vigèsim
aniversari de la Fundació Kovacs. L’acte va ser presidit pel president del Govern
de les Illes Balears, Jaume Matas i Palou i va tenir lloc a Sa Llonja.

11 d’abril: té lloc a la Cambra de Comerç la presentació del llibre “El futur de
l’empresa balear en un món globalitzat”. El president formà part de la Mesa de
presentació, juntament, amb Joan Gual de Torrella Guasp, president de la Cambra
de Comerç de Mallorca i comissionat pel Govern de les Illes Balears de l’Euregió
de l’Arc Mediterrani; Fernando Alzamora Carbonell, president de “Sa Nostra”,
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28 de març: l’assessor econòmic assisteix a la presentació de la publicació
Coyuntura Económica Balear 2007, organitzada per APD (Asociación para el
Progreso de la Dirección) Zona Mediterránea i PriceWaterhouseCoopers (PwC).
L’acte va ser presentat per Sebastián Escarrer Jaume, president d’APD, i Carlos
Mas Ivars, president de PWC. La conferència inagural, “Estrategias para la
Competitividad Empresarial”, la impartí Federico Prades Sierra, assessor
econòmic de l’Associació Espanyola de Banca.
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Caixa de Balears i Eliseu Climent i Corberà, secretari de l’Institut Ignasi Villalonga
d’Economia i Empresa. A l’acte hi intervingueren Francina Orfila Sintes i Bartomeu
Pascual Fuster, professors del Departament d’Economia de l’Empresa de la
Universitat de les Illes Balears. La cloenda fou a càrrec del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació, Lluís A. Ramis d’Ayreflor Cardell.
19 d’abril: el president i l’assessor econòmic acudeixen a la presentació del llibre
Los Stakeholders y la Acción Social de la Empresa que, organitzat per la Fundació
Rafael del Pino, va comptar amb la participació de Juan Luís Martínez, en
representació dels autors, Salvador García-Atance Lafuente, president de la
“Asociación Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas”, Santiago Íñiguez
de Onzoño, degà del “Instituto de Empresa”, Ramón Jauregui Atondo, membre de
la “Subcomisión del Congreso de los Diputados para el fomento de la RSC”,
Javier Martín Cavanna, president editor de la revista “Compromiso Empresarial”
i María del Pino Calvo-Sotelo, vicepresidenta de la Fundació Rafael del Pino.
26 d’abril: el president és una de les autoritats convidades al sopar institucional
que s’ofereix amb motiu del II Taller Nacional de Tecnologías Aplicadas al Sector
Hotelero, que tengué lloc a l’hotel Valparaíso. L’acte, organitzat per l’Institut
Tecnològic Hoteler i Fundetec, va ser patrocinat pel Govern de les Illes Balears.

Relacions
amb altres institucions

14 de maig: l’assessor econòmic assisteix a Barcelona a la Jornada “Marine and
coastal tourism in the EU” que va ser organitzat per European Anglers Alliance i
el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya.
16 de maig: l’assessor econòmic i membres del grup de treball de l’apartat de
turisme corresponent a la Memòria del CES de 2006, assisteixen a la Jornada
“Europa, el Turismo y las Islas”, organitzat conjuntament per l’Asociación de
Jóvenes Empresarios, la Conselleria de Turisme i “Sa Nostra”, que tengué lloc a
l’Hotel Meliá Victoria. L’obertura de l’acte va ser a càrrec del vicepresident de
l’Asociación de Jóvenes Empresarios de Europa, Pau Collado Serra, i del director
general de “Sa Nostra”, Pere Batle Mayol. La jornada comptà amb dues
conferències: “Un Mercado en Transformación” on hi participaren, Josep Oliver
Marí, president de la CAEB i vicepresident primer del CES, José Fernando
Rodríguez de Acero, president de CEOE de Tenerife, Manny Fontenla, president
de Thomas Cook, Peter Long, futur president de Tui Travel, Miquel Fluxà
Rosselló, president del Grup Iberostar i Joan Molas Marcellés, president de
CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos); i “La
respuesta al cambio” on hi participaren Gabriel Escarrer Jaume, conseller delegat
de Sol Meliá, Simón P. Barceló Vadell, copresident de Barceló Corporation,
Gabriel Subías, conseller delegat d’Orizonia, María José Hidalgo, directora
general de “Air Europa”, Ignacio Vasallo, director de l’Oficina de Turisme
d’Espanya a Londres. A continuació va tenir lloc la presentació de l’Institut
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Iberoamericà de Turisme pel president del Govern de Canàries, Adán Martín
Menis. L’acte de cloenda va ser a càrrec del president de les Illes Balears, Jaume
Matas Palou.
25 de maig: el Cercle Financer de Balears organitzà un col·loqui sobre la “Situació
econòmica espanyola i balear”, en el què participaren Juan Costa Climent,
president d’Ernst & Young, Miquel Roca Junyent, president de Roca JunyentAdvocats i Ramón Tamames Gómez, economista i catedràtic d’estructura
econòmica. L’acte va ser presidit pel president de les Illes Balears, Jaume Matas
Palou. El president forma part del públic i també assisteix al dinar que seguí a
continuació.
7 de juny: el president és una de les autoritats convidades a l’acte “Responsabilitat
Social Empresarial”, organitzat per Cáritas Diocesana de Menorca, que tengué
lloc al Consell Insular de Menorca.
19 de juny: el president acudeix a la presentació del llibre de Pere Estelrich i
Massutí Suggeriments, que tengué lloc a IB3.
21 de juny: el president es troba entre els convidats a la presentació de la
Memòria d’Estalvi Ètic, que organitzà la Caixa Colonya de Pollença i que tengué
lloc a la Cambra de Comerç.
28 de juny: el president és una de les autoritats convidades al lliurament dels
Premis Diario de Mallorca 2007, que tenguè lloc a la sala d’actes d’aquest Club.
2 de juliol: l’assessor econòmic, juntament amb els consellers del CES Rafael
Borràs Ensenyat i Javier Bustamante Moreno, assisteixen a la II Jornada sobre
el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 al Palau de Congressos de Madrid.
La sessió comptà amb la presència de Amparo Fernández González, secretària
general en funcions de Turisme, Guillermo de la Dehesa, coordinador general
dels grups de treball del Plan Horizonte 2020 i Gonzalo Pascual Arias, president
del Consell de Turisme de la CEOE.

1 d’agost: el president assisteix a l’acte de comiat del pintor Josep Coll Bardolet
que ha tengut lloc al cementeri de Valldemossa.
3 d’agost: el president, acompanyat de l’assessor econòmic del CES, s’entrevista
amb Javier Pérez, president de l’Associació Balear d’Empreses de Software,
Internet i Noves Tecnologies, a qui acompanya Miquel Piñol.
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19 de juliol: el president assisteix al lliurament de les distincions Socis d’Honor del
2007 i al brindis pel Patrimoni que es duen a terme en el marc de la Festa d’Estiu
07 que, organitzat per la Fundació Amics del Patrimoni i Arca Llegat Jueu, ha
tengut lloc al Casal del Patrimoni.
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28 d’agost: el president assisteix a l’acte de comiat de Josep Moll Marqués.
6 de setembre: l’assessor econòmic assisteix, en representació del CES, a la
presentació de l’Informe econòmic i social de les Illes Balears 2006 que ha dut a
terme “Sa Nostra”, Caixa de Balears.
11 de setembre: el president assisteix a la visita que fa a Palma la Junta Directiva
Internacional d’OCEANA, dedicada a la protecció i la recuperació dels oceans de
tot el món. L’acte es realitza al Museu des Baluard.
28 de setembre: el president assisteix a l’acte de lliurament de la III Edició dels
Premis d’Arquitectura de Mallorca, organitzats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes
de les Illes Balears.
20 de novembre: el president és un dels oients de la conferència “El futuro del
estado autonómico” que imparteix Luis López Guerra al Col·legi d’Advocats de les
Illes Balears. Organitza l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Balears.
22 de novembre: el Col·legi d’Arquitectes organitza les VI Jornades d’Ordenació
del Territori. El president hi assisteix.
26 de novembre: el president és un dels convidats a la 28ª ed. dels premis
POPULARS que atorga la cadena Cope Mallorca.
27 de novembre: l’assessor econòmic assisteix a la VI Diada dels Economistes
que organitza l’Il·lustre Col·legi d’Economistes de les Illes Balears.
15 de desembre: el president es troba entre el públic del concert El Messies que,
organitzat per la Fundació “La Caixa”, té lloc a la Seu de Palma.

Relacions amb les organitzacions
i institucions representades en el Ces

3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES.
27 de febrer: Vicenç Tur Tur, president de la Comissió de Treball d’Economia,
Desenvolupament Regional i Medi Ambient del CES, i l’assessor econòmic es
reuneix amb Joaquim Tintoré Subirana, director de l’Institut Mediterràni d’Estudis
Avançats (IMEDEA).
6 de març: el president és un dels convidats a la presentació del llibre Les
competències genèriques i els titulats a les Illes Balears, elaborat per la
Universitat de les Illes Balears, en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i
Ciència, la Conselleria d’Educació i Cultura i la Fundació Universitat Empresa de
les Illes Balears.
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23 d’abril: el president és un dels convidats a la presa de possessió de la doctora
Montserrat Casas Ametller com a rectora de la Universitat de les Illes Balears.
4 de maig: el secretari general assisteix a l’acte de col·locació de la primera pedra
del nou edifici de la Fundació Laboral de la Construcció, que tengué lloc al Centre
de Formació d’aquesta Fundació.
24 de maig: el president, el secretari general i els vicepresidents, juntament amb
els consellers del CES Josep I. Aguiló Fuster i Llorenç Pou Garcías, visiten
institucionalment la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Monserrat Casas
Ametller.
25 de juliol: el president assisteix a la cerimònia de graduació del curs acadèmic
06-07 de la UIB.
26 de juliol: el president es reuneix amb Antoni Llull Gilet, vicerector d’Ordenació
Econòmica de la UIB i recentment nomenat conseller del CES en representació
de la UIB.
18 de setembre: el president ha estat convidat per la UIB a l’acte d’homenatge a
antics professors de l’antiga Escola de Comerç. L’acte ha tengut lloc a l’edifici Sa
Riera.
19 de setembre: el president assisteix al lliurament dels Premis CAEB Medi
Ambient 2007 a la seu de la Confederació.
25 de setembre: el president rep la visita de l’Associació de Joves Empresaris
(CAEB). Els assistents foren Pere Coli Mulet, Josep de Luis i la gerent, Silvana
Caló.

4 d’octubre: el president i la secretària general en funcions acudeixen a la Jornada
de debat sobre els Pactes Locals d’Ocupació de les Illes Balears : les polítiques
actives d’ocupació a les Illes Balears, Jornada organitzada per la Secretaria
d’Ocupació, Formació i Política Sectorial de CCOO.
22 de novembre: la UIB, la FUEIB i l’IBIT organitzen la Jornada VII Programa
Marc: Oportunitats per a les Pimes. L’assessor econòmic hi assisteix.
22 de novembre: el president és un dels convidats al dinar en commemoració del
XXXè aniversari de CAEB
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1 d’octubre: el president assisteix a l’acte d’obertura de l’any acadèmic organitzat
per la UIB.
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24 de novembre: el president assisteix a la presentació del document “Bases per
al diàleg sobre el pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social a les Illes
Balears” que signà conjuntament el president de la CAEB, Josep Oliver Marí, el
secretari general d’UGT, Llorenç Bravo Muñoz, i el secretari general de CCOO,
Josep Benedicto Lacomba, a la capella del Consolat de Mar.
29 de novembre: es presenta l’Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, fruit
de la col·laboració entre la UIB i la Fundació Guillem Cifre de Colonya. El
president està entre els oients.
4 de desembre: el president acut a la Jornada de difusió La formación para el
Empleo en España que organitzà la UGT de les Illes Balears.

Relacions amb les organitzacions
i institucions representades en el Ces

14 de desembre: té lloc a la nostra seu una reunió amb representants de la UIB
per tal de donar-los a conèixer els objectius de la institució. Hi assisteixen la
rectora, Montserrat Casas Ametller; el secretari general, Federico Garau Sobrino;
degans; directors d’escoles; directors de departament i professors amb els què el
CES manté una col·laboració: Fèlix Grases Freixedas, Josep Lluís Oliver Torelló
i el director de l’IMEDEA Joaquim Tintoré Subirana.

Reunió amb representants de la UIB per tal de donar-los a conèixer els onjectius de la institució.
Hi veim el president, la rectora, Montserrat Casas i el secretari general,
Federico Garau (14 de desembre).
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Assistents a la reunió del 14 de desembre amb representants de la UIB.

3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT

Després de la inauguració, a càrrec de Jorge Arasanz Mallo, vicepresident del
CES d’Aragó i Felipe Pétriz Calvo, rector de la Universidad de Saragossa, es
feren les següents intervencions: en representació dels consells econòmics i
socials, Rafael Cerdá Ferrer, president del Comitè Econòmic i Social de la
Comunitat Valenciana i la presentació de l’estudi: Condiciones de Vida y Pobreza
de la Población Aragonesa, a càrrec de Manuel Pérez Yruela, director del Institut
d’Estudis Socials d’Aragó. La cloenda de l’acte va ser a càrrec del president de
la comunitat autònoma d’Aragó, Marcelino Iglesias Ricou.
El 28 i 29 de novembre tenen lloc a Sevilla les Jornadas del Consejo Económico
y Social de Andalucía: Estrategia para la Competitividad de Andalucía y su Marco
para la Financiación. El president hi és present.
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El dia 5 de juny el president acut a la presentació de l’estudi organitzat pel CES
d’Aragó, en homenatge a Ángela López Jiménez (que fou fins a la seva mort
presidenta del CES d’Aragó), titulat Condiciones de Vida y Pobreza de la
Población Aragonesa.
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3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Aparicions del CES a la premsa:
-

-

-

-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

“El Govern modifica el reglamento del CES para que Huguet lo presida”
a Diario de Mallorca (10.01.2007)
“El CES votará la candidatura a la presidencia de Huguet el día 24” a
Diario de Mallorca (18.01.07)
“El Consell Econòmic i Social ratifica a Huguet como su presidente” a
Diario de Mallorca (25.01.2007)
“El plenario del Consell Econòmic i Social aprueba a Llorenç Huguet
como presidente: El Consell de Govern, que lo había propuesto,
ratificará el nombramiento para que sea efectivo” a Ultima Hora
(25.01.2007)
“La majoria del Consell Econòmic i Social tria Huguet com a president :
Es comptabilitzaren 2 vots en contra de la candidatura i 3 abstencions”
a Diari de Balears (25.01.2007)
“El Govern designó ayer a Llorenç Huguet nuevo presidente del CES” a
Diario de Mallorca (27.01.2007)
“Huguet promet com a president del CES com a home de consens” a
Diari de Balears (8.02.07)
“Huguet agradece la voluntad de consenso en torno a su persona para
presidir el CES” a Ultima Hora (8.02.07)
“Huguet promete avanzar en el diálogo social desde el CES” a El Mundo,
El Dia de Baleares (8.02.07)
“El día 22 por la mañana el nuevo presidente del Consejo económico y
social, el CES, de las Islas Balears, visitaba Menorca” a Es Diari. Diario
digital de Menorca (25.03.2007)
“Tribuna : ¿Quién atenderá a los pacientes en el futuro?”. Antonio M.
Fuster Miró. A Diario de Mallorca (8.05.2007)
“CCOO y OPA critican la ley que abre la puerta al ‘falso autónomo’ “ a
EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES (29.06.2007)
“Munar recibe al CES en la Cámara Balear” a Diario de Mallorca
(16.10.2007)
“Núria Garcia Canals és nombrada como secretaria general del CES de
Baleares” a Libertad Balear. El periódico digital de Baleares (21.12.2007)

La participació del secretari general a una Jornada organitzada pel CES de
Menorca es reflectí a:
-
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Ultima Hora Menorca (16.01.2007)
El lliurament del Premi Ramon Llull a Francesc Obrador Moratinos per la seva
tasca com a president del CES, va ser recollida a:
-

“Artistes, empresaris, metges i gastrònoms, entre els guardonats amb
els Ramon Llull” a Diari de Balears (25.02.07)
“Todos los Ramon Llull. El Govern balear reconoce este año la labor
desarrollada por 31 personas o entidades en las Islas” a Ultima Hora
(25.02.07)

Han aparegut les següents notícies sobre diverses publicacions del CES:
-

-

“Más del 75% del gasto turístico de Baleares se concentra en Mallorca
según el CES” a Diario de Mallorca (8.01.2007)
“El turismo de Baleares supone el 12% del total nacional” a
mallorcadiario.com (25.02.07)
“Les empreses de Balears guanyen a la Península més que les de fora
d’aquí” a Diari de Balears (9.05.2007)
“165.000 personas viven por debajo del umbral de la pobreza en
Baleares: El 17 % de los residentes en las Islas tiene graves dificultades
económicas. El 13 % de los ocupados está en peligro de caer en la
pobreza. Paralelamente, el 37 % de los hogares del Archipiélago
ingresan al año más de 25.000 euros” a EL MUNDO/EL DIA DE
BALEARES (15.10.2007)
“El 97,77 por ciento: Balears es la tercera comunidad com más
empresas con acceso a Internet” a Diario de Mallorca.es (4.11.2007)

-

-

-

“El CES constata un déficit de políticas sociales en Baleares que se
agrava por el crecimiento de la población: El turismo y la construcción
continúan siendo los motores de la economía balear, que confirma su
recuperación” a Libertad Balear. El periódico digital de Baleares
(17.10.2007)
“INFORME/EL CES confirma la mejora de la economía balear: "Es
necesario mejorar la política social" a mallorcadiario.com (17.10.2007)
“MEMORIA DEL CES. Radiografía sobre los niveles económicos y de
bienestar del archipiélago: El alto coste de la vida sitúa a Balears con
más hogares pobres que la media estatal. El Consell Econòmic i Social
destaca el déficit de políticas sociales existente en las islas” a Diario de
Mallorca (18.10.2007)
“El CES denuncia la falta de inversión en políticas sociales: Este gasto
sólo supone el 4 % de los presupuestos públicos en Mallorca, cuando la
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Ley recomienda al menos 6 %” a EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES
(18.10.2007)
“Memoria del CES. Radiografía sobre los niveles económicos y de
bienestar del archipiélago: El alto coste de la vida sitúa a Balears con
más hogares pobres que la media estatal. El Consell Econòmic i social
destaca el déficit de políticas sociales existente en las islas” a
diariodemallorca.es (18.10.2007)
“El 4,4 % de los hogares de las Islas está por debajo del umbral de la
pobreza” a Ultima Hora (18.10.2007)
“Huguet quiere una nueva sede para el Consell Econòmic i Social
La entidad presenta su memoria de 2006 en el Parlament” a Ultima Hora
(19.10.2007)
“El turismo sigue siendo el motor productivo, según el último informe del
CES” a HostelTur.com. E-Comunicación para el turismo del futuro
(18.10.2007)
“Cada turista se gastó 89.35 euros al día en 2006, un 7.2% más” a
mallorcadiario.com (18.11.2007)
“Les Illes pateixen un fort dèficit inversor en polítiques socials
El Consell Econòmic i Social presentà la memòria de l’any 2006” a Diari
de Balears digital (23.10.2007)

Les repercussions de la presentació a Menorca de la Memòria del CES 2006
foren:
-

-

-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

“El CES sitúa el crecimiento económico de Menorca en 2006 en un 1,5
por ciento, inferior al resto de las islas : Destacó que Menorca es una de
las islas que tiene una estructura profunda ‘más equilibrada’” a Libertad
Balear. El periódico digital de Baleares (21.11.2007)
“La economía menorquina crece menos por ser la más sostenible,
según el CES” a EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES (22.11.2007)
“La economía de Menorca reduce su crecimiento a sólo un 1,5%: La isla
generó una riqueza de 3.382 millones de euros en 2006” a Última Hora
Menorca (22.11.2007)
“El día 21 el Consejo económico y social presentó en Menorca su
Memoria del año 2006” a Es Diari. Diario digital de Menorca (25.11.2007)
“El Partido Popular valora de manera negativa la Memoria del Consejo
económico y social” a Es Diari. Diario digital de Menorca (2.12.2007)
“El CES ratifica la estabilidad de la economía menorquina” a
Menorca.info (7.12.2007)

Els mitjans d’Eivissa i Formentera recolliren les següents notícies sobre la
presentació de la Memòria del CES 2006 a aquestes illes:
-
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Econòmic i Social presentà la memòria de l’any 2006” a Diari de Balears
(18.10.2007)
“Las Pitiüses invierten en servicios sociales la mitad que la media balear:
El dinero destinado por habitante en Eivissa y Formentera al bienestar
social es de 18,6 euros, según el informe del Centre Econòmic i Social”
a Ultima Hora Digital. Ibiza y Formentera (23.10.2007)
“Las Pitiüses lideraron la aceleración económica com un incremento del
0,9%: El director de la memoria del CES señaló que 2006 fue un año
‘positivo’ para las islas” a Ultima Hora Ibiza y Formentera (25.10.2007)
“El CES advierte que la riqueza que genera Eivissa no repercute en sus
servicios sociales” a diariodeibiza.es (25.10.2007)
“Formentera: Industria: La isla ha generado 107.000 euros en nueva
inversión industrial, creando 37 ocupaciones” a diariodeibiza.es
(25.10.2007)
“El turista de golf gastó al día en 2006 el doble que un visitante
convencional” a diariodeibiza.es (28.10.2007)
“La población de Eivissa creció e el último año un 2,5% y Formentera lo
hizo en un 5,6%: El crecimiento a lo largo del sexenio 2000-2005.
Eivissa registró el aumento más alto de Baleares con una tasa del 4,4%”
a Ultima Hora Ibiza y Formentera (30.10.2007)

-

-

-

-

-

-

“El 90 por ciento de los alumnos de Baleares que finalizan los estudios
de Bachillerato continúan estudiando: El porcentaje de abandono a los
16 años en las islas es el más alto del país” a a Libertad Balear. El
periódico digital de Baleares (30.11.2007)
“Un colegio no puede asumir más del 20% de alumnos inmigrantes: Ayer
se celebró en Palma un encuentro de expertos con el fin de unificar
criterios para combatir el fracaso escolar” a Ultima Hora (1.12.2007)
“El ‘milagro’ del colegio Joan Miró ayudará a desarrollar planes para
lograr el éxito escolar: Niños de uno de los barrios más marginales
hablan inglés mejor que el resto. La UIB y el CES inician un
macroestudio sobre el fracaso” a EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES
(1.12.2007)
“El 90% d’alumnes illencs que acaba el batxillerat continuen formant-se:
Així ho confirma el Programa d’orientació i transició universitari” a Diari
de Balears (1.12.2007)
“La UIB recomienda que no se supere el 20% de alumnado inmigrante
por centro: El Consell Econòmic i Social y la Universitat estudian causas
y soluciones del fracaso escolar” a Diario de Mallorca (1.12.2007)
“Advierten de que un colegio no puede asumir más del 20% de alumnos
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La celebració, a l’edifici de Sa Riera de la UIB, de la Jornada Tècnica de
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inmigrantes” a Latinoamérica Exterior. El periódico de los retornados e
inmigrantes en España. Edición digital (núm. 64 - 15.12.2007)
Entrevistes al president:
-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-
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“El CES es un órgano consultivo, estatutario e independiente de los
poderes políticos” a Ciutat Badia de Palma (març 2007)
“Llorenç Huguet: El Ces es un òrgan dinàmic i constant” a Es Carrer de
Menorca (16.03.07)
“La sobriedad de un hombre acostumbrado a mandar” a Sector
Ejecutivo. Revista de Economía y Empresas (abril 2007)
“Debe potenciarse el comercio de proximidad” a AFEDECO (abril 2007)
“Llorenç Huguet, president del CES: "No crec que la variant tengui
conseqüències negatives" a Revista de Ferreries (núm. 605, 18 de
desembre de 2007)

Capítol quart:
GESTIÓ DELS RECURSOS
HUMANS, EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST I
DOCUMENTACIÓ
4.1. El pressupost del CES al 2007 i la seva execució.
4.2. Departament de Documentació
4.2.1. L’arxiu documental
4.2.2. La pàgina web del CES
4.2.3. El tríptic del CES

i

nforme d’activitats

2007

4.1. EL PRESSUPOST DEL CES AL 2007 I LA SEVA EXECUCIÓ
L’exercici de 2007 és el sisè 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
9 de desembre de 2000), el CES ha disposat per a l’acompliment de les seves
finalitats, durant l’exercici de 2007, 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 2007 presentava una dotació de crèdit
definitiu de 936.978,77 euros. D’aquest total, 813.708,77 euros corresponien a
despeses de funcionament (despeses de personal, despeses corrents i
transferències corrents), i la resta d’123.270,00 euros a inversions reals.
El pressupost per al 2007 presenta la següent distribució per capítols:
DESPESES 2007

Crèdit definitiu

Executat

Percentatge
91,15 %

Capítol 1- Despeses de personal

384.528,77 €

350.483,11 €

Capítol 2- Despeses corrents

230.360,00 €

230.292,66 €

99,97 %

Capítol 4- Transferències corrents

198.820,00 €

198.816,24 €

100,00 %

Capítol 6- Inversions reals

123.270,00 €

123.003,85 €

99,78 %

TOTAL

936.978,77 €

902.195,86 €

96’29 %

El nivell d’execució global del pressupost de despeses del CES per al 2007,
mesurat mitjançant el percentatge que suposa el crèdit disponible en relació amb
el crèdit definitiu, és del 96,29 %, mentre que l’execució per capítols és la següent:
capítol 1: 91,15 %; capítol 2: 99,97 %; capítol 4: 100% i capítol 6: 99,78 %.

Les despeses corrents més importants del CES, a banda dels arrendaments dels
locals i del servei de neteja, corresponen als conceptes de dietes, locomoció i
trasllats dels membres dels òrgans col·legiats de la pròpia institució (Plenari,
Comissió Permanent i comissions de treball), a reunions, conferències i cursos,
ocasionades per les activitats institucionals realitzades i de les quals s’informa
detalladament en aquest Informe i, finalment, en el concepte d’estudis i treballs
tècnics necessaris per a l’elaboració de certs dictàmens, estudis i publicacions.
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La despesa total corresponent als conceptes de dietes (103.520,00 euros),
locomoció i trasllats (9.688,94 €) dels membres dels òrgans col·legiats és
d’113.208,94 euros.
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 de
2001), per Resolució del president del CES de 27 de febrer de 2004 (BOIB núm.
35, d’11 de març de 2004), tot d’acord amb la Resolució de la Presidència del
CES de 7 d’abril de 2003 (BOIB núm. 59 ext. de 28 d’abril de 2003) i per la
convocatòria del 2007 mitjançant Resolució de 20 de març (BOIB núm. 46, del 27
de març de 2007), per un quantia total de 184.866,44 euros.
Les assignacions de funcionament donades han estat: a la CAEB 69.324,84
euros, a la PIMEB 23.108,28 euros, a CCOO 38.513,80 euros, a la UGT
53.919,32 euros.
Per altra part, també s’han imputat a aquest capítol les mensualitats
corresponents a les beques per a la formació en pràctiques del Programa TUO
(Titulats Universitaris a l’Ocupació), signat amb la Universitat de les Illes Balears.
INVERSIONS
Les inversions reals més destacades, efectuades durant l’exercici de 2007 i amb
càrrec al capítol 6 del Pressupost, han estat les destinades a la dotació per a
publicacions i mobiliari.
D’altra banda, en referència a les despeses en inversions de caràcter immaterial,
destaca en primer lloc la realització, edició i publicació de 1000 exemplars en
paper i 1000 en CD-Card de la Memòria del CES 2006 sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears.

4.2. DEPARTAMENT DE DOCUMENTACIÓ
4.2.1. L’arxiu documental

Departament
de documentació

-

90
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L’arxiu d’expedients administratius
El fons documental
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L’arxiu d’expedients administratius està format actualment per les sèries següents:
-

Expedients de dictàmens

-

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

Departament
de documentació

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 98 actes aprovades del Ple i de la
Comissió Permanent dels anys 2001 a 2007; i les 161 actes de les Comissions
de Treball des de l’any 2001 al 2007.
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El fons documental consta de:
Fons bibliogràfic, tant en suport paper com electrònic:
- Publicacions periòdiques:
- Diaris locals (es conserva la darrera setmana)
- Revistes, butlletins, etc.
- Publicacions oficials (BOPIB, Diaris de Sessions del Parlament, …)
- Obres de referència
- Monografies
- Estudis, informes, memòries, estadístiques
Actualment es procedeix a l’organització dels fons: s’ha realitzat el registre, d’un
total de 1550 exemplars, amb 150 títols de revistes i butlletins (80 per títols de
revistes locals i 79 per títols de revistes generals), per a la seva progressiva
incorporació al catàleg automatitzat.
Els fons es disposen per àrees d’interès i col·leccions (ordenades per un quadre
de classificació i signatures preestablertes):
-

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

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

-
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Recerques d’informació (tant en paper com a través d’Internet)
Adquisició de publicacions: per donatiu, compra o préstec interbibliotecari
Dossiers de premsa (segons els temes sol·licitats)
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
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4.2.2. La pàgina web del CES
La informació del CES disponible a la pàgina web (http://ces.caib.es) s’ha anat
actualitzant amb la incorporació dels nous dictàmens, informes, publicacions i
normatives. Ja és possible consultar tots els dictàmens des de l’any 2001 i totes
les publicacions des de 2001 a 2007.
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/cgi-bin/sircgietbcca. S’han anat enviant
els nous dictàmens i treballs aprovats i publicats. El nombre de documents que
hi ha introduïts actualment és de 88.
Amb data 27 de juny es va penjar la nova versió de la pàgina web del CES. Durant
l’any 2007 la pàgina web va rebre 10882 visites, segons la següent distribució:
A continuació es detalla la seva composició, estructurada en els següents
apartats:
ESTADISTIQUES GENERALS DE VISITES DE LA PÀGINA WEB DEL CES
Servei

Accessos

Contingut

17743

Elements

3542

Faqs

395

Agenda

75

TOTAL VISITES

10882

I. APARTATS CORPORATIUS
El Consell Econòmic i Social:
Què és el CES?
Creació
Funcions
Funcionament
Òrgans

Departament
de documentació

-
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Treballs i activitats:
-

Dictàmens
Informes
Memòries socioeconòmiques
Informes d’activitats
Calendari d’activitats

Publicacions:
-

Catàleg de revistes
Catàleg bibliogràfic
Publicacions (que inclouen els pdf de la majoria de les publicacions del
CES)

Notícies i avisos:
-

El CES Illes Balears en la premsa
Galeria de fotos

Departament
de documentació

II. MENU PRINCIPAL
Salutació del president. Pàgina dels presidents
Personal del CES - Enllaços - Normativa
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DESTACAM:
-

Actualitat institucional i novetats

Activitat consultiva:
-

Darrers dictàmens del CES Illes Balears
Dictàmens altres CES

Secció legislativa:
-

Actualitat legislativa

Secció econòmica i social:
-

Darrer treball publicat pel CES (presentacions en pps i pdf, dossiers de
premsa)
Treballs en projecte

Documentació i bibliografia:
-

Novetats bibliogràfiques (pdf i resums)

Departament
de documentació

Esdeveniments d’interès
Alertes sobre “Consejo Económico y Social”
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4.2.3. El tríptic del CES

Departament
de documentació

Elaboració i maquetació del tríptic d’informació institucional de les activitats i
tasques desenvolupades pel CES:
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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 de 2004)

-

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

Acord del Consell de Govern del 2 de febrer de 2007, de correcció
d’errades del Decret 109/2006, de 22 de desembre, pel qual es modifica
el Decret 128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 20, de 8 de febrer de 2007)

-

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

-

Resolució de la presidència del CES sobre la publicació de dictàmens
del Consell (BOIB núm. 57, de 17 d’abril de 2007)

-

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 de 2007)
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-

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 de 2004) i per la
Resolució d’1 d’abril de 2004 (BOIB núm. 49, de 8 d’abril de 2004)

-

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

-

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).
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Alts càrrecs del CES
-

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

-

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

-

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 de 2007)

Decrets referents a la composició del CES

-

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

-

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

-

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

-

Decret 96/2001, de 6 de juliol, de nomenament del nou representant de
les associacions de consumidors i usuaris en el grup III del Consell
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-

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

-

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

-

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

-

Decret 22/2002, de 15 de febrer, pel qual se cessa el Sr. Francesc
Rosselló Campaner com a membre suplent del membre titular del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en representació de les
organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals
(BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2002)

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Decret 93/2002, de 12 de juliol, de cessament del Sr. Juli Mascaró Pons
com a membre titular i del seu suplent en el grup III del Consell Econòmic

i
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-

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

-

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

-

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

-

Decret 134/2002, de 25 d’octubre, de nomenament del Sr. Francesc
Planells Costa com a membre del grup III del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB
núm. 131, de 31 d’octubre de 2002)

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

nforme d’activitats

2007

-

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

-

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

-

Decret 7/2005, de 21 de gener, de cessament de titulars i suplents en
representació de Unió General de Treballadors de les Illes Balears i
nomenament dels titulars i suplents en representació de Unió General de
Treballadors de les Illes Balears, del grup II del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB
núm. 16, de 29 de gener de 2005)

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

Decret 110/2006, de 22 de desembre, de cessament i nomenament d’un
membre titular en representació de la Unió General de Treballadors
(UGT), integrant del Grup II del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006)

-

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 de 2007)

-

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 de 2007)

-

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 de 2007)

-

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 de 2007)

-

Decret 134/2007, de 26 d’octubre, d e 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 de 2007)

-

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 de 2007)

-

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 de 2008).

-

Decret 06/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous

i
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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 de 2008)
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 de 2008)

-

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 de 2008)

-

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 de 2008)
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