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Presentació
«No vull viure per plànyer
cap temps esfondrat.»
Ponç Pons

Teniu a les vostres mans l’Informe d’activitats que correspon a l’any 2003,
recull de tot el que s’ha treballat i elaborat en el CES de les Illes Balears. Com
tota institució, el Consell està compost per persones que formen col·lectius, que
representen interessos concrets dins de la societat. I aquestes persones i
col·lectius estan subjectes a l’entorn, a l’aire que respiren, a les situacions canviants, als paisatges socials que els envolten. Això té influència en el CES ja
que, com tota institució pública, no pren força només de les lleis i normes que
la regulen, o dels pressuposts que l’alimenten; és determinant el factor humà a
l’hora de dur a terme la seva tasca, de cobrir el rol que li assignen les lleis i els
reglaments.
És per això que el primer que cal és donar les gràcies a totes les persones i col·lectius que han fet possible les realitzacions que teniu detallades a l’informe; agrair el seu treball i dedicació i, sobretot, la capacitat de superar les pròpies visions i referències per posar-les en comú i treure’n un projecte consensuat i col·lectiu que expressa la voluntat de la societat civil de les Illes Balears.
I a més, fer-ho amb la capacitat de respondre a reptes concrets de l’avui mirant
cap al demà. No ha estat fàcil, especialment aquest any, ja que hi ha hagut
molts canvis de consellers –en concret del grup II i el grup III–, la qual cosa ha
suposat un aprenentatge accelerat en els temes i en l’exercici de la capacitat de
consens, com podeu veure i llegir al document.
Durant l’any 2003 tots hem hagut de respondre a una situació de canvi a
la nostra societat. Es van fer les eleccions municipals i autonòmiques, i va constituir-se un nou govern a les Illes Balears. Per una institució que, com la nostra,
a l’hora del canvi no tenia l’any i mig d’existència pressupostària, ha suposat un
refer-se’n important en el seu camí. En primer lloc perquè, des de la convocatòria de les eleccions fins a la composició i establiment del nou govern, vam
viure un període d’inactivitat legislativa important que condicionà el quefer diari
del CES. En segon lloc, el canvi en l’executiu ha implicat haver de tornar expli-
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car i concretar el paper de la nostra institució a cada una de les conselleries. Si
a tot això afegim els conseqüents canvis de consellers del CES, podreu valorar
l’esforç que ha suposat cada una de les ratlles escrites en aquest informe.
Perquè creiem que les institucions estan per damunt les persones i,
sobretot, perquè entenem que cada passa ens empeny a donar la següent, hem
anat avançant, situant-nos enfront de les noves realitats i aquest n’és el resultat
final.
Hem intentat madurar i fer camí a la vegada. Hem crescut i enfortit el nostre teixit. Creiem que estam preparats per cloure el nostre mandat fent present
i viva la nostra institució, com a institució de pensament, de diàleg, i de proposta als nostres òrgans de govern i al conjunt de la societat. Els nostres dictàmens, memòries i estudis configuren un tot, que està a disposició de la col·lectivitat. Estam segurs que hem sembrat una altra fita important per a un camí que
ha de fer-se més llarg per guanyar la seva pròpia credibilitat. És cert, som una
institució tendra i jovenívola, però que ja ha passat la seva adolescència guanyant-se la deguda credibilitat. Hem fet camí, i encara ens en queda més a recórrer, però volem un camí que no planyi el passat sinó que contempli el futur.
Els entorns poden i han de canviar, però el paper de les institucions ha de
continuar i mantenir-se fidel als principis que les feren néixer. El CES té raó d’existir, com a institució de consens de la societat civil, per fer llum a la participació eficaç de la societat en els afers públics. El CES no és ni un organisme de
control de cap institució, ni un lloc de “pacte social”, ni té l’àmbit de l’execució
diària de tasques per a l’administració, ni es tracta d’una ONG de bona gent…
El CES és una institució pública estatutària que té com a responsabilitat “fer
pensar, debatre i proposar” a la societat civil en tots aquells temes que les lleis
li obliguen i li donen mandat de fer-ho.
Aquest informe, en compliment de la llei, vol ser el que hem pensat i proposat durant l’any 2003. Tots els que el teniu a les vostres mans podeu jutjar si
ha valgut la pena el nostre treball. I nosaltres sempre estarem oberts a rebre els
vostres suggeriments i opinions. El CES administra els recursos dels ciutadans
que el Parlament li assigna i aquest informe és la nostra rendició de comptes.
Per això també necessitam la vostra aprovació per sentir la nostra utilitat pública i contribuir a l’eficàcia social.
Francesc Obrador Moratinos
President del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears
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Capítol primer:
ESTRUCTURA
I FUNCIONAMENT

1.1.

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

1.2.

La regulació del CES

1.3.

La composició i els òrgans del CES

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

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

Des del punt de vista de l’entramat institucional de les Illes Balears, el CES es
configura com un ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’actuar, que disposa d’autonomia orgànica i funcional per acomplirne les finalitats. Les relacions amb el Govern de les Illes Balears s’articulen a
través de la conselleria competent en matèria de treball.
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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.

i

nforme d’activitats

2003

1.1.2. Funció institucional
Dins de l’àmbit dels òrgans consultius de les Illes Balears, el Consell és l’òrgan
que dóna veu a la societat civil organitzada. En el seu si hi participen, estudien,
deliberen, assessoren i proposen les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals més representatives i distintes organitzacions i institucions de
rellevància per a la nostra societat. Així mateix, el Govern i els consells insulars
hi designen uns experts en matèria econòmica, social o mediambiental.
D’això se’n deriva que el CES és una institució que pretén l’elaboració d’opinions consensuades entre les diverses forces que hi són representades, per tal
d’influir i de participar en el procés d’elaboració de les normes legals i reglamentàries que toquin aspectes econòmics i socials. Igualment és un centre de
confluència d’opinió i d’anàlisi sobre aquestes matèries que fa un esforç per tal
d’acordar criteris comuns que reflecteixin les preocupacions i els anhels dels
ciutadans de les Illes Balears.

1.2. LA REGULACIÓ DEL CES
En compliment del dictat de l’Estatut, el Consell és regulat per una llei i, per tal
de determinar la seva organització i funcionament, es desplega a través d’un
reglament. En l’apèndix trobareu el text actualitzat i complet de les dues normes.
1.2.1. La Llei del CES
A través de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, publicada en el BOIB núm. 150
de 19 de desembre, es va donar la regulació principal de la nostra institució.
La Llei té l’estructura següent:
•

Exposició de motius

En la qual es donen els trets principals del CES: el consens, la imparcialitat, la
independència, la varietat i la pluralitat de la procedència dels seus membres, la
seva funció consultiva àmplia i autonomia funcional.

Regulació

•

Títol I. Disposicions generals

En el qual amb, els articles 1, 2 i 3, es regula, respectivament, la naturalesa i el
règim jurídic, les funcions i el termini d’evacuació de dictàmens.
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Títol II. Composició del Consell Econòmic i Social

Als articles 4 al 8 es tracta de la composició del CES, la designació i el nomenament dels consellers, el seu mandat, el cessament i les incompatibilitats.
•

Títol III. Òrgans i funcionament

Els articles 9 al 16 que conformen aquest títol estan dedicats a la descripció dels
òrgans del CES: el president, els vicepresidents, la Secretaria General, el Ple,
funcionament del Ple, la Comissió Permanent i les comissions de treball.
•

Títol IV. Règim economicofinancer i de personal del Consell Econòmic
i Social

Aquest títol està integrat pels articles 17 al 19, els quals tracten del règim econòmic, del règim de personal i de les indemnitzacions.
La llei es tanca amb dues disposicions addicionals, tres disposicions transitòries
i dues disposicions finals.
1.2.2. El Reglament d’organització i funcionament
El 25 de setembre de 2001 el Ple del Consell aprovà el Reglament d’organització i funcionament, el qual, un cop aprovat pel Consell de Govern de les Illes
Balears, fou publicat com a Decret 128/2001, de 9 de novembre, en el BOIB
núm. 140, de 22 de novembre.
1.2.3. Altres normes
Es pot establir que el CES és regulat per la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
pel Decret 128/2001, de 9 de novembre, per les disposicions complementàries
que acaben de configurar el seu marc financer, com és la Llei de pressuposts
generals de 2002 de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Llei 19/2001,
de 31 de desembre i, supletòriament, en tot allò que no és previst en la seva llei
i reglament, per les disposicions de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Especialment el capítol II del títol II d’aquesta llei.

Regulació

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.
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També s’han de considerar normativa complementària del CES:
-

-

-

El Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries
per al desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
publicat en el BOIB núm. 70, del 12 de juny. Aquesta norma conté les
bases inicials per tal de configurar les primeres passes de la institució.
El Decret 131/2002, de 18 d’octubre, sobre percepció d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les
sessions del Consell Econòmic i Social, publicat al BOIB núm. 128, de
24 d’octubre, que deroga la disposició addicional segona del
Reglament d’organització i funcionament.
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
(l’annex II conté una relació dels decrets esmentats pel que fa al 2003).

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.
Igualment incorporam una llista de les resolucions emeses, fins ara, en l’apèndix.

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 en representació de les organitzacions empresarials més representatives.
c) El grup II està integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions sindicals més representatives.
d) El grup III està constituït per dotze membres distribuïts de la manera
següent:
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-

Un representant del sector agrari.
Un representant del sector pesquer.
Un representant del sector d’economia social.
Un representant de les associacions de consumidors i usuaris.
Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
Un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals.
- Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin
com a finalitat principal la protecció del medi ambient.
- Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits
entre persones amb especial preparació i de prestigi reconegut en
l’àmbit corresponent. Tres a proposta dels consells insulars i dos a
proposta del Govern de les Illes Balears.
Cada una de les organitzacions, sectors i administracions amb presència als distints grups pot designar un nombre de suplents igual al de vocals titulars que tingui
en el Consell, els quals exerciran les funcions dels membres titulars en els supòsits i condicions prevists en el Reglament d’organització i funcionament del CES.
El CES funciona tot atenent un esquema orgànic que distingeix òrgans col·lectius i òrgans unipersonals.
Els òrgans col·lectius són: el Ple, la Comissió Permanent i les comissions de treball.
Els òrgans unipersonals són el president, els dos vicepresidents i el secretari
general.
1.3.2. El Ple
El Ple és l’òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell
Econòmic i Social i està integrat per la totalitat dels seus membres, sota la direcció del president i assistit pel secretari general.
Les competències del Ple són molt importants i es classifiquen de la següent
manera:

a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d’organització i funcionament
per majoria dels dos terços dels seus membres i trametre’l al Consell
de Govern perquè l’aprovi i el publiqui.
c) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
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d) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l’exercici de les funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
e) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del
Consell, d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre.
f) Aprovar la memòria anual.
g) Elegir els vicepresidents.
h) Decidir l’exercici d’accions administratives i la defensa del Consell
davant altres administracions públiques en via administrativa.
i) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li venguin reconegudes en les lleis i els reglaments que regulen aquesta matèria, com a
òrgan col·legiat superior de decisió i formació de la voluntat de la institució.
1.3.2.2. Competències consultives i d’informe
a) Emetre els dictàmens i atendre les consultes que sol·licitin el Govern o
les entitats i organitzacions que integren el Consell.
b) Aprovar els estudis o informes elaborats a sol·licitud del Govern o a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.
c) Acordar l’elaboració d’estudis o informes per iniciativa pròpia i, si és
procedent, aprovar-los.
Finalment, el Ple assumeix totes aquelles altres atribucions que no estiguin
assignades de manera expressa a altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
El Ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre.
Així mateix, per iniciativa del president, si ho acorda la Comissió Permanent o
mitjançant sol·licitud d’un terç dels consellers adreçada al president, pot reunirse en sessió extraordinària.
1.3.2.3. Sessions del Ple durant l’any 2003

PLENS ORDINARIS:

Composició i òrgans

Ple 1/2003, de 26 de març
Es tractaren les qüestions següents:
➢ Informe de la Presidència del CES.
➢ Aprovació del Dictamen 3/2003, sobre el Projecte de decret pel qual
s’aprova la carta dels drets dels ciutadans.
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➢ Informació sobre els estudis en curs. Noves iniciatives.
➢ Relació de cooperació amb el Cercle d’Economia.

Ple 2/2003, de 25 de juny
Es tractaren les qüestions següents:
➢ Informe de la Presidència del CES.
➢ Aprovació del Dictamen sobre el treball fix discontinu a les Illes
Balears.
➢ Aprovació dels suggeriments al Govern corresponents a la Memòria del
CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Conferència “Cómo afecta la regulación del comercio electrónico a
turistas y consumidores en la CAIB”, a càrrec del professor Santiago
Cavanillas Múgica, catedràtic de dret civil de la UIB i director del Centre
d’Estudis de Dret i Informàtica de les Illes Balears (CEDIB).

Ple 3/2003, de 24 de setembre
Es tractaren les qüestions següents:
➢ Informació sobre els canvis en el grup III i les conseqüències d’aquests
canvis en el Ple i les comissions de treball.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre les publicacions i estudis en curs.
➢ Aprovació del pressupost del CES per a l’any 2004.
➢ Reunió de tots els CES de l’Estat a Cuenca.
➢ Substitució de les denominacions “sector agrari” i “sector pesquer” per
“sector primari - sector agrari” i “sector primari - sector pesquer”.

Ple 4/2003, de 17 de desembre

➢ Informe de la Presidència.
➢ Canvis en l’organització sindical Comissions Obreres (CCOO) que
afecten la composició del grup II. Proposta de nomenament del vicepresident II del CES i del president de la Comissió de Treball
d’Ocupació i Relacions Laborals.

17

Composició i òrgans

Es tractaren les qüestions següents:

i

nforme d’activitats

2003

➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2002 i propostes per a la constitució de la corresponent comissió de treball.
➢ Informació sobre els estudis en curs.
➢ Informació sobre la determinació de la matèria econòmica i social com
a àmbit dels dictàmens del CES.
➢ Calendari de sessions per a 2004.
➢ Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per la
qual s’anul·la la Resolució del conseller de Treball i Formació de 30 de
març de 1998 per la qual es reconeix a la confederació de la Petita i
Mitjana Empresa de Balears (PIMEB) la seva consideració d’associació empresarial més representativa en l’àmbit de la CAIB.
➢ Felicitació pel 25è aniversari de la Constitució Espanyola.

PLENS EXTRAORDINARIS
Ple E 1/2003 de 26 de febrer
Es tractaren les qüestions següents:
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➢ Exposició per part del professor Bricall sobre l’informe que ha elaborat
sobre el primer Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les
Illes Balears.
➢ Aprovació del Dictamen sobre el Pla de recerca i desenvolupament
tecnològic de les Illes Balears.
➢ Informació sobre les tasques de la Comissió de Treball d’Ocupació i
Relacions Laborals en relació a l’estudi tècnic sobre el qual s’ha de
fonamentar el Dictamen relatiu als índexs de qualitat en el treball a les
Illes Balears.
➢ Informació sobre l’aprovació del Dictamen 1/2003, relatiu al Projecte de
decret de modificació del Decret 89/1997, de 4 de juliol, que regula el
règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari que
ocupa llocs de treball al Servei Balear de la Salut.
➢ Aprovació de l’Informe d’activitats del CES 2002.
➢ Modificació de la Relació de llocs de feina del Consell Econòmic i
Social.
➢ Proposta de dictamen a iniciativa pròpia sobre l’elaboració d’estadístiques a les Illes Balears.
➢ Informació sobre l’elaboració de Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2002: acords de les comissions
de treball.
➢ Informació sobre la pàgina web del CES.
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➢ Informació de la visita al CES de la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears.
➢ Aprovació d’una declaració institucional sobre la preocupació per la
situació prebèl·lica.
1.3.2.4. Modificacions en la composició del Ple
Els canvis, durant el 2003, han afectat notablement la composició anterior del
grup II i del grup III. En canvi, el grup I no ha sofert cap modificació. Es mostren
els esmentats canvis per l’ordre cronològic de quan es produïren:
CONSELLERS TITULARS
Consellers que han cessat

Consellers nomenats
en el seu lloc:
Sra. Jerònima Bonafé Ramis (grup III)

Sr. Carles Manera Erbina (grup III)

Sr. José Ignacio Aguiló Fuster (grup III)

Sr. Joan Rita Larrucea (grup III)

Sr. Luis Vallcaneras Nebot (grup III)

Sr. Bartomeu Bennàssar Vicens

Sr. Esteban Bardolet Jané (grup III)

Sr. Francesc Planells Costa (grup III)

Sr. Bartolomé Planells Planells (grup III)

Sr. Rafel Dalmau i Maimó (grup III)

Sr. Gabriel Company Bauzá (grup III)

Sr. Antoni Riera Ribes (grup III)

Sr. José Domingo Bonnín Forteza
(grup III)

Sr. Joan Mayol Serra (grup III)

Sr. Jeroni Albertí Picornell (grup III)

Sra. Lourdes Ramis Rebassa (grup III)

Sr. Antoni Fuster Zanoguera (grup III)

Sra. Claudia de Haro i Porres (grup III)

Sra. Margarita Bordoy Seguí (grup III)

Sra. Agustina Canosa Valdomar (grup II)

Sr. Manuel Cámara Fernández (grup II)

Sr. José Antonio Carmona Montalbán
(grup II)

Sra. Eva Cerdeiriña Outerial (grup II)

Sr. Ramon Carreras Torrent (grup II)

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Ernest Suriá Ruiz (grup II)

Sr. Ricardo Caro López (grup II)

Sr. José Luís Reina Segura (grup II)

Sra. Marta Balcells Martí (grup II)

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Fernando Galán Guerrero (grup II)

Sra. María del Mar Mañas Molina
(grup III)

Sr. Javier Tejero Isla (grup III)

Composició i òrgans

Sra. Dolors Talens Aguiló (grup III)
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CONSELLERS SUPLENTS
Consellers que han cessat

Consellers nomenats
en el seu lloc

Sra. Jerònima Bonafé Ramis (grup III)
Sra. Remedios Roqueta Buj (grup III)

Sra. Margalida Payeras Llodrá (grup III)

Sr. Miquel Àngel March Cerdà (grup III)
Sr. Joan Josep Mas Tugores (grup III)

Sr. Mario García Trujillo (grup III)

Sra. Antònia Llitrà Cifre (grup III)

Sr. Antoni Garau Bonnín (grup III)

Sr. Javier Bustamante Moreno (grup III)
Sra. Antònia Comas i Falconer (grup III)

Sr. Magdalena Bordoy Seguí (grup III)

Sr. Baltasar Piñeiro Picó (grup II)

Sr. Rafael Borràs Enseñat (grup II)

Sr. Rafael Borràs Enseñat (grup II)

Sra. Assumpta Massanet Cassanoves
(grup II)

Sr. Juan Ortiz Cerdà (grup II)

Sr. Josep A. Carmona Montalbán
(grup II)

Sr. Bernat Riutort Serra (grup II)

Sr. Ramon Carreras Torrent (grup II)

Sr. Alexandre Miquel Novajra (grup II)

Sr. Mariano Izquierdo García (grup II)

Sra. Raquel Martín Jaurieta (grup II)

Sr. Celedonio Barredo Villar (grup II)

1.3.3. La Comissió Permanent
La Comissió Permanent està formada pel president i sis vocals, dos per cada
grup.
Serà secretari de la Comissió Permanent amb veu i sense vot el secretari general del Consell.

Composició i òrgans

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

a) Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes formulades en el Consell, d’acord amb allò previst en el Reglament.
b) Atès el que preveu el núm. 3, de l’article 2, de la Llei 10/2000, per la
qual es regula el Consell, decidir l’obertura del tràmit d’audiència a
organitzacions sindicals i/o empresarials que no formin part del
Consell, tant a iniciativa pròpia com a proposta del president, de les
comissions de treball o dels grups de representació del Consell. En
queden exclosos aquells casos en què l’audiència és preceptiva.
c) Emetre dictàmens que expressin el parer del Consell quan, en aplicació de l’article 15 núm. 1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, el Ple
li hagués delegat aquesta matèria.
d) Fixar les directrius i disposar tot el que sigui necessari per elaborar
l’esborrany de la Memòria prevista en la lletra e) del núm. 1 de l’article
2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
e) Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell, i
informar de tot això el Ple, almenys, un cop a l’any.
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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 2003:
SESSIONS ORDINÀRIES
Sessió 1/2003, de 22 de gener
Qüestions tractades:
➢ Informe sobre la liquidació final del pressuposts del 2002 i l’aprovació
per la Llei de pressuposts del 2003 dels corresponents al CES.
➢ Informe sobre l’acceptació dels canvis de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, en matèria de personal del CES.
➢ Informe sobre la distribució de la Memòria socioeconòmica de les Illes
Balears 2001, la seva incorporació a la pàgina web i en un CD-ROM.
➢ Informació sobre l’elaboració de l’Informe d’activitats del 2002.
➢ Informe sobre l’evolució i la presentació als consellers de la pàgina
web del CES.
➢ Previsió dels treballs i tasques que durant el 2003 executarà el CES.
➢ Informació sobre les tasques relacionades amb la manca de remissió al
CES de determinats avantprojectes de llei: Conselleria de Medi Ambient.
➢ Informació sobre el seminari d’Agroilla.

Sessió 2/2003, de 19 de febrer
Qüestions tractades:
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➢ Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II del CES.
➢ Informació dels dictàmens que estan en fase de tramitació:
- Dictamen 1/2003 sobre el Projecte de decret que modifica el Decret
88/1997, que regula el règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari que ocupa llocs de treball al Servei Balear de la Salut.
- Dictamen 2/2003, sobre el primer Pla de recerca i desenvolupament
de les Illes Balears.
➢ Informació sobre els estudis en curs.
➢ Informació sobre les discussions que s’han tingut en les comissions de
Treball del CES sobre els col·laboradors, metodologia i contingut de la
Memòria del CES 2002.
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➢ Informació sobre la reunió mantinguda amb el director general de
Personal sobre la situació del personal del CES.
➢ Participació al debat sobre El Futur d’Europa.
➢ Anunci de la presentació en el CES el mes de març de l’estudi
Situación actual y perspectivas de la industria en Mallorca. Bases para
una contribución a la reflexión sobre su futuro (Cercle d’Economia).
➢ Col·laboració financera d’entitats de crèdit per a l’edició de treballs del CES.
➢ Informació sobre la visita de la consellera de Medi Ambient al CES.
➢ Anunci del seminari sobre Agroilla per al 28 de febrer de 2003.

Sessió 3/2003, de 19 de març
Qüestions tractades:
➢ Informació sobre la tramitació de la concessió d’ajuts a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II del CES.
➢ Informació sobre els estudis en curs. Noves iniciatives.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES 2002.
➢ Ubicació de la seu del CES
➢ Anunci de la presentació de l’estudi Situación actual y perspectivas de
la industria en Mallorca. Bases para una contribución a la reflexión
sobre su futuro (Cercle d’Economia) per al dia 19 de març de 2003.
➢ Seguiment del projectes del CES.
➢ Subscripció del CES a la revista ONA.
➢ Compra d’exemplars de la revista SUS.

Sessió 4/2003, de 30 d’abril

➢ Aprovació dels dictàmens següents:
- Dictamen núm. 5/2003, sobre el Projecte de decret pel qual es regula la qualificació de les iniciatives empresarials d’inserció i es crea el
registre d’iniciatives empresarials d’inserció de les Illes Balears.
- Dictamen núm. 6/2003, sobre el cas Agroilla, com a exemple de
bones pràctiques de gestió agrícola.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES 2002.
➢ Informació sobre la situació del pressupost del CES.
➢ Possibilitat de participar en un estudi sobre associacionisme empresarial, dirigit pel professor José María Zufiaur Narvaiza, en el marc d’un
projecte europeu.
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➢ Valoració positiva del projecte EU.R.DEBAT.
➢ Anunci què tindrà lloc a Palma una sessió del grup d’estudi encarregat
d’elaborar el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre
turisme sostenible.
➢ Informació sobre la manca de tramesa al CES de l’Avantprojecte de llei
sobre organització institucional de la UIB, així com de la problemàtica generalitzada a tots els CES sobre manca de tramesa d’avantprojectes de llei.

Sessió 5/2003, de 21 de maig
Qüestions tractades:
➢ Informació sobre els estudis en curs.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES 2002.
➢ Informació sobre l’escrit enviat a la Conselleria d’Educació i Cultura en
relació a la manca de tramesa de l’Avantprojecte de llei d’organització
institucional del sistema universitari.
➢ Organització de la sessió del grup d’estudi encarregat d’elaborar el
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre turisme sostenible a Palma al mes de setembre.
➢ Informació sobre la jornada de documentalistes i secretaris generals
dels CES de l’Estat i autonòmics a Santander, els dies 12 i 13 de maig.
➢ Necessitat de revisar la pàgina web del CES.
➢ Compra d’un programa informàtic de gestió de biblioteques.
➢ Petició de propostes per a la preparació de les jornades i estudi sobre
el sector de la construcció.

Sessió 6/2003, de 18 de juny
Qüestions tractades:
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➢ Informació sobre els estudis en curs.
➢ Informació sobre el contingut del pròxim Ple de dia 25 de juny
(Suggeriments, Dictamen sobre el treball fix discontinu, etc.).
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES 2002.
➢ Sol·licitud de Dictamen sobre investigació de les patologies laborals en
el sector de l’hoteleria, a instància de la Conselleria de Treball i
Formació i de l’Ajuntament de Calvià.
➢ Visita al CES estatal amb motiu de la commemoració de l’Institut de
Reformes Socials.
➢ Anunci de la sessió del grup d’estudi encarregat d’elaborar el Dictamen
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del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre turisme sostenible a
Palma, el dia 10 de setembre.
➢ Sol·licitud d’entrevista del president del CES amb el rei d’Espanya.
➢ Presentació de la proposta per elaborar un estudi sobre indicadors
socials com a instrument per elaborar el balanç social.

Sessió 7/2003, de 23 de juliol
Qüestions tractades:
➢ Aprovació dels dictàmens següents:
- Dictamen núm. 9/2003, sobre els índexs de qualitat en el treball.
- Dictamen núm. 10/2003, sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol
de tècnic en conducció d’activitats fisioesportives en el medi natural.
- Dictamen 11/2003, sobre el Projecte de decret pel qual es regulen
els requisits mínims exigibles per a l’obertura d’establiments de
perruqueria, estètica i assessoria d’imatge personal.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre les publicacions i els estudis en curs.
➢ Informació sobre l’execució del pressupost durant el segon trimestre de
2003.
➢ Assistència a la presentació de la Memòria del CES de l’Estat 2002.
➢ Informació sobre la presentació del llibre d’Agroilla.
➢ Informació sobre l’entrevista i visita al CES del conseller de Treball i
Formació.
➢ Informació sobre la visita als diferents grups parlamentaris.
➢ Informació sobre la visita al president del Parlament.
➢ Informació sobre el lliurament al Govern dels suggeriments corresponents a la Memòria del CES 2002.
➢ Informació sobre els canvis en el grup III del CES.

Sessió 8/2003, de 17 de setembre

➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre les publicacions i estudis en curs.
➢ Informació sobre el pressupost del CES per a l’any 2004.

25

Composició i òrgans

Qüestions tractades:

i

nforme d’activitats

2003

➢ Col·laboració del CES amb la Fundació KOVACKS.
➢ Informació sobre els canvis en el grup III.
➢ Informació sobre la sessió del grup d’estudi encarregat d’elaborar el
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre turisme sostenible.
➢ Sol·licitud d’entrevista del president del CES amb el president del Govern.
➢ Sol·licitud d’entrevista del president del CES amb el rei d’Espanya.
➢ Informació sobre la trobada dels CES de l’Estat a Cuenca.

Sessió 9/2003, de 22 d’octubre
Qüestions tractades:
➢ Proposta de composició de la Comissió de Treball de la Memòria del
CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2003.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre les publicacions i estudis en curs.
➢ Informació sobre l’estudi de la negociació col·lectiva.
➢ Informació sobre l’execució del pressupost del CES 2003.
➢ Informació sobre la reunió dels CES d’Espanya a Cuenca.
➢ Presentació del llibre d’Agroilla a ESADE.
➢ Informació sobre les visites institucionals als consellers de Presidència i
Esports, Educació i Cultura, Economia, Hisenda i Innovació i Salut i Consum.
➢ Anunci de la visita a la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals del Govern de les Illes Balears.
➢ Programació de les visites a organitzacions relacionades amb l’àrea
social del CES.
➢ Informació sobre la manca de tramesa al CES de l’Avantprojecte de llei
de modificació de les Directrius d’Ordenació Territorial i de
l’Avantprojecte de llei d’acompanyament als pressuposts.
➢ Recerca d’un local sense barreres arquitectòniques per dur a terme la
propera sessió del Ple.
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Sessió 10/2003, de 19 de novembre
Qüestions tractades:
➢ Informació sobre la presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre visites institucionals a organitzacions socials.
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➢ Informació sobre les publicacions i estudis en curs.
➢ Proposta dels estudis sobre el model de balanç social i sobre la inserció laboral de discapacitats.
➢ Concurs oposició per ocupar el lloc de documentalista del CES.
➢ Cessament de la consellera Mª del Mar Mañas Molina i nomenament,
en el seu lloc, del conseller Javier Tejero Isla.
➢ Informació sobre les visites institucionals als consellers d’Agricultura i
Comerç, Obres Públiques, Vicepresidència i Relacions Institucionals.
Anunci de properes visites a les conselleries de Turisme i Medi
Ambient.
➢ Informació sobre els contactes i visites rebudes de diversos periodistes
especialitzats per conèixer el CES.
➢ Anunci de la presentació del llibre d’Agroilla a Esade (Barcelona) el
proper dia 17 de desembre.
➢ Escrit de recomanació al Govern sobre la preceptivitat de la sol·licitud
de dictamen al CES.
➢ Substitució del conseller Mateu Alorda Pascual pel conseller Manuel
Cámara Fernández en la vicepresidència del CES i del conseller Josep
Navarro Campos pel conseller Manuel Pelarda Ferrando en la presidència de la Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals.

Sessió 11/2003, de 10 de desembre

➢ Informació sobre la presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre visites institucionals a organitzacions socials.
➢ Informació sobre les publicacions i estudis en curs.
➢ Proposta de calendari de sessions per a l’any 2004.
➢ Proposta d’elaboració d’un treball sobre el sector de la construcció.
➢ Informació sobre l’obligació de sol·licitar dictamen al CES. Àmbit material del Consell.
➢ Propostes per a la composició de la Comissió de Treball de la Memòria
del CES sobre l’economia, el treball i la societat 2003. Propostes per a
l’aprovació en la sessió del Ple de dia 17 de desembre de 2003.
➢ Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per la
qual s’anul·la la Resolució del conseller de Treball i Formació de 30 de
març de 1998 per la qual es reconeix a la confederació de la Petita i
Mitjana Empresa de Balears (PIMEB) la seva consideració d’associació empresarial més representativa en l’àmbit de la CAIB.
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SESSIONS EXTRAORDINÀRIES
Sessió E 1/2003, de 7 d’abril
Qüestions tractades:
➢ Aprovació del Dictamen núm. 4 /2003, relatiu al Projecte de decret pel qual
es modifica el Decret 92/1989, de 19 d’octubre, de regulació d’òrgans rectors de les caixes d’estalvis amb domicili social a les Illes Balears, i es regula l’obra social de les caixes d’estalvis que operin a les Illes Balears.
➢ Anunci de les sessions del debat internacional corresponent al projecte EU.R.DEBAT, per als dies 11 i 12 d’abril.
➢ Informació sobre la trobada dels CES de l’Estat a Toledo, els dies 3 i 4
d’abril.
➢ Informació sobre la base de dades conjunta per a tots els CES.
➢ Informació sobre la proposta del CES europeu perquè tengui lloc a
Palma la reunió del grup d’estudi encarregat d’elaborar el Dictamen del
Comitè Econòmic i Social Europeu sobre turisme sostenible.

Sessió E 2/2003, de 31 de juliol
Qüestions tractades:
➢ Aprovació del Dictamen núm. 12/2003, sobre el Projecte de decret pel
qual s’aprova el reglament que regula l’exigència dels coneixements de
llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció
pública i per a l’ocupació de llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Finalment, durant l’exercici de 2003 s’han produït les modificacions següents en
la composició de la Comissió Permanent:

Composició i òrgans

Membres titulars que han cessat

Membres titulars
nomenats en el seu lloc

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Manuel Cámara Fernández (grup II)

Sra. Dolors Talens Aguiló (grup III)

Sra. Jerònima Bonafé Ramis (grup III)

Sra. Jerònima Bonafé (grup III)

Sr. Gabriel Company Bauzà (grup III)

Sra. Lourdes Ramis (grup III)

Sr. Antoni Fuster Zanoguera (grup III)
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Membres suplents
nomenats en el seu lloc

Membres suplents que han cessat
Sr. Ernest Suriá Ruiz (grup II)

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Joan Rita Larrucea (grup III)

Sr. Luis Vallcaneras Nebot (grup III)

Sr. Joan Mayol Serra (grup III)

Sr. Bartolomé Planells Planells (grup III)

1.3.4. Les comissions de treball
Les comissions de treball són grups d’estudi per elaborar informes, projectes o
propostes per sotmetre’ls al Ple del Consell Econòmic i Social. Són la unitat
bàsica del treball del CES.
El Ple pot constituir les comissions de treball que cregui oportunes i en determinarà la composició i la seva presidència. En tot cas tendran un mínim de tres
membres i un màxim de nou membres del Consell.
En la composició de les comissions de treball que es creïn s’ha de respectar la
proporcionalitat dels diferents grups que integren el Consell Econòmic i Social.
Cada organització o grup pot substituir, en tot moment, qualsevol dels membres
que el representin en les comissions de treball, i designar en el mateix acte el
substitut.
A instància de la comissió de treball respectiva o dels seus membres poden
assistir a les seves reunions, amb veu però sense vot, tècnics assessors o
especialistes.
El Ple pot determinar l’existència de comissions de treball permanents i específiques.

Composició i òrgans

Seran comissions permanents totes aquelles que el Ple creï amb aquesta naturalesa. Les comissions de treball específiques es dedicaran a l’elaboració dels
estudis, informes i dictàmens que particularment se’ls encomani en l’acord del
Ple per a la seva constitució, i finalitzaran la seva funció un cop s’hagi confeccionat l’estudi, informe o dictamen corresponent. L’acord de la seva creació
determinarà el termini màxim en què han d’acomplir el seu objecte.
Són comissions permanents les següents:
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1.3.4.1. Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i
Medi Ambient
Aquesta comissió s’ocupa de les matèries següents:
➢ Economia i fiscalitat.
➢ Unió Europea, desenvolupament regional i cooperació al desenvolupament (fons estructurals, programes europeus).
➢ Agricultura i pesca.
➢ Polítiques sectorials i de medi ambient.
➢ Ordenació del territori, habitatge i transports.
Durant l’any 2003 s’ha reunit en 9 ocasions per tal d’emetre la proposta de 3 dictàmens i col·laborar en la confecció de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2002.
Modificacions en la composició de la Comissió de Treball en el 2003
Membres titulars que en surten

Membres titulars
que hi entren en el seu lloc

Sr. José Luis Reina Segura (grup II)

Sr. Manuel Cámara Fernández (grup II)

Sr. Carles Manera Erbina (grup III)

Sr. José Ignacio Aguiló Fuster (grup III)

Sr. Rafel Dalmau Maimó (grup III)

Sr. Esteve Bardolet Jané (grup III)

Membres suplents que en surten

Membres suplents
que hi entren en el seu lloc

Sr. Alexandre Miquel Novajra (grup II)

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Miquel Alenyà Fuster (grup III)

Sra. Margalida Payeras Llodrà (grup III)

Sr. Joan Mayol Serra (grup III)

Sr. Gabriel Company Bauzà (grup III)

1.3.4.2. Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Aquesta comissió s’ocupa de les matèries següents:
Composició i òrgans

➢
➢
➢
➢
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Durant l’any 2003 s’ha reunit en 9 ocasions per tal d’emetre la proposta de 3 dictàmens i col·laborar en la confecció de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2002.
Modificacions en la composició de la Comissió de Treball en el 2003
La presidència d’aquesta Comissió, per acord del Ple 4/2003, de 17 de desembre, passa del Sr. Josep Navarro Campos al Sr. Manuel Pelarda Ferrando.
Membres titulars
que hi entren en el seu lloc

Membres titulars que en surten
Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Fernando Galán Guerrero (grup II)

Sra. Dolors Talens Aguiló (grup III)

Sra. Jerònima Bonafé Ramis (grup III)

Sr. Francesc Planells Costa (grup III)

Sr. Bartolomé Planells Planells (grup III)
Membres suplents
que hi entren en el seu lloc

Membres suplents que en surten
Sra. Raquel Martín Jaurieta (grup II)

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sra. Mª del Mar Mañas Molina (grup III)

Sr. Javier Tejero Isla (grup III)

Sra. Lourdes Ramis Rebassa (grup III)

Sr. Jeroni Albertí Picornell (grup III)

1.3.4.3. Comissió de Treball d’Àrea Social
Aquesta comissió s’ocupa de les matèries següents:
Salut i consum.
Serveis socials.
Dona.
Joventut.
Tercera edat.
Minusvàlids.
Immigració.
Menors.
Educació i cultura.

Durant l’any 2003 s’ha reunit en 5 ocasions per tal d’emetre la proposta d’1 dictamen i col·laborar en la confecció de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2002.
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Canvis en la composició de la Comissió de Treball en el 2003
Membres titulars
que hi entren en el seu lloc

Membres titulars que en surten
Sr. Ernest Surià Ruiz (grup II)

Sra. Eva Cerdeiriña Outerial (grup II)

Sr. Bartomeu Bennàssar Vicens (grup III) Sra. Margarita Bordoy Seguí (grup III)
Sra. Mª del Mar Mañas Molina (grup III)

Sr. Antoni Fuster Zanoguera (grup III)

Membres suplents
que hi entren en el seu lloc

Membres suplents que en surten
Sr. Bernat Riutort Serra (grup II)

Sra. Marta Balcells Martí (grup II)

Sra. Clàudia de Haro i Porres (grup III)

Sra. Magdalena Bordoy Seguí (grup III)

Sr. Francesc Planells Costa (grup III)

Sr. Miquel Alenyà Fuster (grup III)

La presidència d’aquesta Comissió, per Acord del Ple 3/2003, de 24 de setembre, passa a exercir-se pel Sr. Antoni Fuster Zanoguera.
1.3.5. La Presidència i la Vicepresidència
1.3.5.1. El president
El president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per decret del Consell
de Govern, a proposta conjunta dels consellers competents en matèria econòmica i de treball, que ho hauran consultat prèviament amb els grups de representació que integren el Consell. En qualsevol cas, la proposta ha de tenir el
suport, com a mínim, dels dos terços de les persones membres del Consell. El
primer president del CES és l’Honorable Senyor Francesc Obrador i Moratinos.

Composició i òrgans

El president pot ser destituït del seu càrrec per decret del Consell de Govern a
proposta dels consellers en matèria d’economia i treball, sempre que es faci la
sessió i votació específiques prèvies del Ple del Consell i votin a favor de la destitució els dos terços dels membres del Ple.
El president tendrà el tractament d’Honorable Senyor i no pot percebre més d’un
sou amb càrrec als pressuposts de cap altra administració pública.
Correspon al president del Consell Econòmic i Social l’exercici de les funcions
següents:
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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.

El Consell Econòmic i Social té dos vicepresidents elegits pel Ple, per majoria
simple en votació secreta, a proposta, cadascun d’ells, dels membres representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les organitzacions sindicals, respectivament. El 26 de juliol de 2001 s’elegiren vicepresi-
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dents els senyors consellers Josep Oliver Marí (vpr. 1r) i Mateu Alorda Pascual
(vpr. 2n). El 17 de desembre de 2003, per Acord del Ple 4/2003, es va substituir el Sr. Alorda pel Sr. Manuel Cámara Fernández.
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, en cas de
vacant, absència o malaltia, 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.
1.3.6. La Secretaria General

Composició i òrgans

La Secretaria General és l’òrgan d’assistència tècnica i d’administració del Consell
Econòmic i Social i el dipositari de la fe pública amb relació als seus acords.
El titular de la Secretaria General, que no té qualitat de membre del Consell
Econòmic i Social, serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de
Govern, a proposta presentada, conjuntament, pels consellers amb competències en matèria d’economia i de treball. L’actual secretari general és el Sr. Pere
Aguiló Crespí.
El secretari general pot ser substituït en cas d’absència o vacant pel membre
del personal tècnic al servei del Consell que designi la Comissió Permanent a
proposta del president.
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Les funcions del secretari general són les següents:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió
Permanent i de les comissions de treball i, eventualment, realitzar funcions d’assessoria jurídica.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i el vistiplau del president i cursar els acords que s’hi adoptin. La
redacció de les actes pot ser encomanada quan el secretari no sigui
present en una sessió a la persona que designi el president.
c) Custodiar la documentació i establir l’arxiu documental del Consell.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots
particulars i altres documents confiats a la seva custòdia.
e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials. Especialment confeccionar la relació de llocs de feina i dels procediments de selecció i
de dotació de les places del personal del Consell.
f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se li encomanin
especialment.
g) Notificar als membres del Consell Econòmic i Social les convocatòries
corresponents per a les sessions dels òrgans col·legiats.
h) Deixar constància, mitjançant diligència autenticada amb la seva firma i
la del president, del fet que no es duguin a terme les sessions degudament convocades, així com de les causes que motivin aquesta situació.
i) Ser el dipositari dels fons del Consell i lliurar-ne els autoritzats pel president, intervinguts prèviament.
j) 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.
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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.

35

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

i
nforme d’activitats

36

2003

nforme d’activitats

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

i
2003

Annexos del capítol I

37

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

i
nforme d’activitats

38

2003

i

nforme d’activitats

2003

ANNEX I
COMPOSICIÓ DEL PLE: TITULARS I SUPLENTS
Grup I: associacions empresarials
Membres titulars:

Membres suplents:

Organització
o institució

Sr. Josep Oliver Marí

Sr. Bartolomé Estelrich Arrom

CAEB

Sra. Isabel Guitart Feliubadaló

Sra. Ana Reguera Rodríguez

CAEB

Sr. Antoni Pons Ribes

Sr. Nicolás Ripoll Vallori

CAEB

Sr. Miquel Vidal Fullana

Sr. Francisco Mercadal Arguimbau CAEB

Sr. Manuel Gómez López

Sr. Juan Matamalas Picó

CAEB

Sr. Antonio Vilella Paredes

Sr. Miguel Perelló Quart

CAEB

Sr. Alfonso Ribas Prats

Sr. Juan Bufí Arabí

CAEB

Sr. Carlos Vidal Coll

Sr. Vicenç Tur Tur

CAEB

Sr. Jaume Xavier Rosselló Llabrés Sr. Josep Capó Capellà

PIMEB

Sr. Pablo Seguí Pons

Sra. Maria García Melsion

PIMEB

Sr. Antoni Marquès Camps

Sr. Joan Josep Díez Moya

PIMEB

Sr. Joan Serra Mayans

Sra. Jane Wenham Cocks

PIMEB

Grup II: organitzacions sindicals
Membres suplents:

Organització
o institució

Sr. Manuel Cámara Fernández

Sr. Rafael Borràs Enseñat

CCOO

Sra. Eva Cerdeiriña Outerial

Sra. Assumpta
Assumpta Massanet
Massanet Cassanoves
Cassanoves CCOO

Sr. Josep Navarro Campos

Sr. José Antonio Carmona Montalbán CCOO

Sr. Ricardo Caro López

Sr. Ramon Carreras Torrent

CCOO

Sra. Marta Balcells Martí

Sr. Mariano Izquierdo García

CCOO

Sr. Fernando Galán Guerrero

Sr. Celedonio Barredo Villar

CCOO

Sr. Antonio Copete González

Sr. Joan Huguet Amengual

UGT

Sr. Carlos Moreno Gómez

Sr. Cecilio Serrano Montero

UGT

Sr. Mateo Alorda Pascual

Sr. Pablo Antonio García Muelas

UGT

Sr. Andreu Ferrer Gomila

Sr. José Luis Pérez López

UGT

Sr. Manuel Pelarda Ferrando

Sr. Miquel Àngel Bordoy Garí

UGT

Sra. Maite Silva Sánchez

Sr. Manuel Beltrán Moreno

UGT

Annexos del capítol I
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Grup III: organitzacions sectorials i institucions

MEMBRES SUPLENTS

Sr. Gabriel Company Bauzà

Sr. Mario García Tru jillo

Sector agr

Sr. José Domingo Bonnín
Forteza

Sr. Antoni Garau
Bonnín

Sector pes

Annexos del capítol I

Sra. Jerònima Bonafé Ramis
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MEMBRES TITULARS

Economia

Sra. Margarita Bordoy Seguí

Sra. Magdalena Bordoy
Seguí

Consumido

Sr. José Ignacio Aguiló
Fuster

Sra. Margalida Payeras
Llodrá

Universitat
Balears

Sr. Antoni Fuster Zano guera

Entitats loc

Sr. Luis Vallcaneras Nebot

Protecció m
ambient

Sr. Esteban Bardolet Jané

Govern de
Balears

Sr. Miquel Alenyà Fuster

Govern de
Balears

Sr. Jeroni Albertí Picornell

Consell Ins
Mallorca

Sr. Javier Tejero Isla

Consell Ins
Menorca
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ANNEX II
Canvis en la composició del CES
La composició del Consell Econòmic Social es troba regulada en el Decret
70/2001, de 18 de maig, pel qual es nomenen els membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 63, de 26 de maig de 2001)
i en diversos decrets posteriors de nomenament i cessament de consellers fins
arribar a la configuració actual, així i com apareix en l’annex I.

-

-

-

-

Decret de cessament de la Sra. Dolors Talens Aguiló, com a membre
titular del grup III del CES.
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 105/2003, de 22-07-2003.
Decret de nomenament de la Sra. Jerònima Bonafé Ramis com a
membre titular del grup III del CES.
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 105/2003, de 22-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. José Ignacio Aguiló Fuster i la Sra.
Margalida Payeras Llodrà com a membres del grup III del CES i cessament dels anteriors.
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 107/2003, de 26-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. Luis Vallcaneras Nebot com a membre
del grup III del CES i cessament dels anteriors.
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 107/2003, de 26-07-2003.
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Decret de nomenament del Sr. Esteban Bardolet Jané com a membre
del grup III del CES i cessament de l’anterior.
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 107/2003, de 26-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. Bartolomé Planells Planells com a
membre del grup III del CES i cessament de l’anterior.
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 107/2003, de 26-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. Gabriel Company Bauzá i el Sr. Mario
Garcia Trujillo com a membres del grup III del CES i cessament dels
anteriors.
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 107/2003, de 26-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. José Domingo Bonnín Forteza i el Sr.
Antoni Garau Bonnin com a membres del grup III del CES i cessament
dels anteriors.
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 107/2003, de 26-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. Jeroni Albertí Picornell com a membre
del grup III del CES i cessament de l’anterior.
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 110/2003, de 02-08-2003.
Decret de nomenament del Sr. Antoni Fuster Zanoguera com a membre
del grup III del CES i cessament dels anteriors.
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.
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BOIB 110/2003, de 02-08-2003.
Decret de nomenament de la Sra. Margarita Bordoy Seguí i la Sra.
Magdalena Bordoy Seguí com a membres del grup III del CES i cessament dels anteriors.
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 110/2003, de 02-08-2003.
Decret de cessament i nomenament de nous membres en el CES, integrats en el Grup II, com a representants d’organitzacions sindicals.
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 139/2003, de 07-10-2003.
Decret de nomenament del Sr. Javier Tejero Isla com a membre del
grup III del CES i cessament de l’anterior.
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 159/2003, de 15-11-2003.
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ANNEX III

Membres titulars:

Membres suplents:

Sra. Isabel Guitart Feliubadaló
(grup I - CAEB)

Sr. Vicenç Tur Tur (grup I - CAEB)

Sr. Joan Serra Mayans
(grup I - PIMEB)

Sr. Jaume Xavier Rosselló Llabrés
(grup I - PIMEB)

Sr. Manuel Cámara Fernández
(grup II - CCOO)

Sr. Josep Navarro Campos
(grup II - CCOO)

Sr. Carlos Moreno Gómez
(grup II - UGT)

Sr. Manuel Pelarda Ferrando
(grup II - UGT)

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

Sr. Luis Vallcaneras Nebot
(grup III – medi ambient)

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

Sr. Bartolomé Planells Planells
(grup III - CI Eivissa i Formentera)

Annexos del capítol I
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ANNEX IV
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL: TITULARS I SUPLENTS
COMISSIÓ D’ECONOMIA, DESENVOLUPAMENT REGIONAL I MEDI AMBIENT
President: Sr. Vicenç Tur i Tur
Membres titulars:

Membres suplents:

Sr. José Oliver Marí (grup I - CAEB)

Sr. Miquel Vidal Fullana
(grup I - CAEB)

Sr. Vicenç Tur Tur (grup I - CAEB)

Sr. Juan Matamalas Picó
(grup I - CAEB)

Sr. Manuel Cámara Fernández
(grup II – CCOO)

Sr. Josep Navarro Campos
(grup II - CCOO)

Sr. Cecilio Serrano Montero
(grup II – UGT)

Sr. Carlos Moreno Gómez
(grup II - UGT)

Sr. José Ignacio Aguiló Fuster
(grup III – UIB)

Sra. Margalida Payeras Llodrà
(grup III – UIB)

Sr. Esteve Bardolet Jané
(grup III – Govern)

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

Membres titulars:

Membres suplents:

Sra. Isabel Guitart Feliubadaló
(grup I – CAEB)

Sra. Ana Reguera Rodríguez
(grup I - CAEB)

Sr. Manuel Gómez López
(grup I - CAEB)

Sr. Miquel Perelló Quart
(grup I - CAEB)

Sr. Fernando Galán Guerrero
(grup II – CCOO)

Sr. Josep Navarro Campos
(grup II - CCOO)

Sr. Manuel Pelarda Ferrando
(grup II - UGT)

Sr. Miquel Àngel Bordoy Garí
(grup II - UGT)

Sr. Bartolomé Planells Planells
(grup III - CI Eivissa i Formentera)

Sr. Javier Tejero Isla
(Consell Insular de Menorca)

Sra. Jerònima Bonafé Ramis
(grup III - sector social)

Sr. Jeroni Albertí Picornell
(grup III – CIM)

Annexos del capítol I

COMISSIÓ D’OCUPACIÓ I RELACIONS LABORALS
President: Sr. Manuel Pelarda Ferrando
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COMISSIÓ D’ÀREA SOCIAL
President: Sr. Antoni Fuster Zanoguera
Membres titulars:

Membres suplents:
Sr. Alfonso Ribas Prats (grup I - CAEB)

Sr. Antoni Pons Ribes (grup I - CAEB)

Sr. Nicolás Ripoll Vallori (grup I - CAEB)

Sra. Eva Cerdeiriña Outerial
(grup II – CCOO)

Sra. Marta Balcells Martí
(grup II – CCOO)

Sra. Maite Silva Sánchez
(grup II - UGT)

Sr. Manuel Beltrán Moreno
(grup II - UGT)

Sra. Margarita Bordoy Seguí
(grup III – ass. consumidors)

Sra. Magdalena Bordoy Seguí
(grup III – ass. consumidors)

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

Sr. Miquel Alenyà Fuster
(grup III - Govern)

Annexos del capítol I

Sr. Antonio Vilella Paredes
(grup I - CAEB)
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ANNEX V
ORGANIGRAMA I COMPOSICIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL
Secretari general

Assessor jurídic

Procediments

Documentació

Cap de Gabinet

UGE

Annexos del capítol I

La Secretaria General actua principalment amb el suport de l’assessor jurídic i
del cap de Gabinet. Especialment s’ocupa de la direcció interna de tots els processos vinculats a la funció principal del CES i a tota la logística procedimental
necessària per tal de dur-la endavant.
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Capítol segon:
LES FUNCIONS DEL CES
L’ANY 2003

Funcions i funcionament consultiu del
CES

2.2.

Els dictàmens emesos durant l’any 2003
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 2002

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 aquest Reglament d’organització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia,
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l’aprovació de l’Avantprojecte
de llei de pressuposts generals, on s’inclouran propostes i recomanacions amb
relació al seu contingut.

e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de cada
any, una memòria, en la qual retrà compte de les activitats realitzades i podrà
exposar els suggeriments i les observacions que consideri oportunes amb relació a la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
f) Elaborar el seu Reglament d’organització i funcionament.
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Aquest informe s’haurà de trametre al Govern de les Illes Balears abans de l’1
de setembre de cada any.

i

nforme d’activitats

2003

g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de
matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional d’emissió de dictàmens preceptius o facultatius respecte de l’activitat legislativa i
reglamentària iniciada pel Govern de les Illes Balears, en les matèries socioeconòmiques, laborals o d’ocupació i, en segon lloc, du a terme una activitat d’informe, tant per orientar els pressuposts de la comunitat autònoma, com per fer
èmfasi en determinades qüestions socioeconòmiques transcendents per a la
nostra comunitat autònoma. Tot això a banda de les atribucions d’autoorganització funcional imprescindibles per la seva naturalesa d’òrgan consultiu.
2.1.2. Funcionament consultiu. Aspectes generals
Les opinions del Consell s’expressen sota la denominació de “Dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears” i no són vinculants. L’emissió
dels dictàmens es realitza d’acord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, per la qual es regula el CES, i per les disposicions del seu
Reglament, aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre.
En el dictamen 6/2002 s’afirma que un dictamen “és el resultat d’un esforç de
consens en les opinions i parers dels consellers que estan integrats en el seu
Ple, els quals actuen com a consellers que són del CES amb independència de
la seva procedència sindical, empresarial o institucional”.
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Per tant, el dictamen del CES és únicament i exclusivament l’opinió del CES
–article 14 núm. 7 de la Llei 10/2000– la qual no és el parer individual de les institucions i organitzacions que hi poden designar representants ni, en cap cas, no
la substitueix.
D’altra banda, el CES no ha de suplir la consulta sectorial preceptiva ni la informació prèvia en l’elaboració de normes per part de l’executiu. El compliment
d’aquests tràmits té una gran rellevància i és una passa fonamental i no condiciona ni substitueix els corresponents als informes i dictàmens que s’han d’elaborar. I, igualment, quan el Govern fa de legislador no es pot plantejar que, a
causa de la seva sol·licitud de dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la informació prèvia o la consulta sectorial.
En aquest sentit es pronuncia el CES en el Dictamen 06/2002, el qual estableix
que “les normes generals de naturalesa urbanística del nivell d’un projecte de
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decret afecten els drets i els interessos legítims dels ciutadans i mereixen l’atenció de tothom i especialment dels seus destinataris funcionals i dels grups
socials afectats. Aquesta qüestió imposa prudència i recerca del màxim consens
a través dels conductes prevists en l’ordenament jurídic. Arran d’aquesta observació volem palesar que el compliment dels tràmits de consulta i informació prèvia tenen una gran rellevància i esdevenen passes fonamentals per tal que la
norma projectada assoleixi l’adequació de regulació que és desitjable”. En el
mateix sentit s’expressa el Dictamen 09/2002, on es diu: “(…) no consta en l’expedient normatiu tramés per la conselleria sol·licitant que s’hagin duit a terme
els aconsellables, tot i que no preceptius, tràmits d’audiència i participació.
Aquests tràmits no condicionen ni substitueixen els corresponents als informes
i dictàmens que s’han d’elaborar. I igualment la conselleria autora de l’avantprojecte de llei no es pot plantejar que, per mor de la seva sol·licitud de dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la informació prèvia o la consulta sectorial”.
Qui emet els dictàmens?
Com s’ha vist l’òrgan que emet els dictàmens és el Ple del CES, tot i que pot
delegar expressament la tasca a la Comissió Permanent.
Quan és obligatòria la consulta al CES?
La consulta al CES és obligatòria o preceptiva respecte de tots els projectes de
decret i avantprojectes de llei que regulin, d’una banda, l’organització i el funcionament del CES i d’altra, matèries socieconòmiques, laborals i d’ocupació,
excepte la Llei de pressuposts generals.
Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes de disposicions administratives distintes als decrets en matèria socioeconòmica, laboral i d’ocupació.

Quant als projectes de disposicions administratives, d’igual forma tampoc no es
trametran els projectes inicials, sinó que primer caldrà superar les fases d’audiència i participació i d’informació pública si cal, així com l’aportació dels ens
territorials locals.
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Què s’ha d’entendre per avantprojecte de llei i per projecte de decret?
En una iniciativa legislativa i durant el procés d’elaboració d’un projecte de llei,
la conselleria competent trametrà al Consell el document normatiu que es trobi
en condicions de trametre’s al Consell de Govern, a falta únicament dels dictàmens dels òrgans de consulta que fossin convenients. Per tant no es pot trametre al CES l’esborrany de l’avantprojecte.

i

nforme d’activitats

2003

Tant els avantprojectes de llei com els projectes de decret són textos tancats
que es troben en fase de tramitació. Un text que es trobi encara en fase d’elaboració, com un esborrany, no ha de ser, doncs, sotmès a la consideració del
CES. Així es dedueix d’una lectura sistemàtica del títol IV de la Llei 4/2001, del
Govern.
El CES s’ha pronunciat diverses vegades sobre aquesta qüestió: en el Dictamen
04/2002, el Consell afirma que “la 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 “…per 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”.
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En el Dictamen 06/2002 es recorda que ”l’article 46 de la Llei del Govern disposa, amb relació a la tramitació de disposicions reglamentàries, que els projectes
de disposicions hauran de ser sotmesos preceptivament, entre d’altres, als dictàmens “del Consell Consultiu i dels d’altres òrgans de consulta i assessorament, en els casos prevists en la legislació que els regula” i que la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), estableix en el seu article 1 que correspon a aquest CES emetre dictamen preceptiu i no vinculant “amb relació a projectes de decrets (…) que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació (…)”.
L’article 42 núm. 1 de la Llei del Govern, estableix, a més, que “L’elaboració de
disposicions administratives és iniciada pel conseller competent (…). Per fer-ne
la tramitació, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un estudi econòmic”. Els articles 43 al 46, relatius a l’audiència i participació, la informació pública, la intervenció dels ens territorials i els informes i dictàmens es
refereixen en tot cas a “projectes de decret”.
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De la lectura sistemàtica de la Llei del Govern es dedueix que el text amb relació al qual s’ha de sol·licitar dictamen és un projecte en tramitació i no un esborrany en fase d’elaboració. Projecte de decret sobre el qual no hi ha cap dubte
quant a la seva aportació al Consell de Govern per a l’aprovació”
Qui ha de fer la consulta?
El conseller competent o el secretari general tècnic en el seu nom.
Cal recordar sobre aquesta qüestió que l’article 36 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern, estableix pel que fa a la iniciativa legislativa del Govern, que
el procediment d’elaboració dels projectes de llei “s’inicia a la conselleria competent” i que “el conseller competent ha d’elevar l’avantprojecte al Consell de
Govern, perquè si s’escau, l’aprovi com a projecte de llei”.
Pel que fa a les disposicions reglamentàries, l’article 38 de la mateixa llei estableix
que “[l]a potestat reglamentària de l’Administració de la comunitat autònoma
correspon al Govern de les Illes Balears” i l’article 42 de la mateixa llei que “[L]’elaboració de disposicions administratives és iniciada pel conseller competent”.
Atès, doncs, que en el si del Govern és el conseller competent qui té la responsabilitat de la tramitació, i que la consulta al CES forma part de la fase de tramitació, és criteri d’aquest Consell que les sol·licituds de dictamen siguin trameses pel conseller corresponent o, en el seu nom, pel secretari general tècnic.
En el Dictamen 12/2002, s’aborda aquesta qüestió, i s’hi afirma que “[a]quest
CES vol destacar la cabdal importància del seguiment d’un procediment uniforme en la presentació de sol·licituds de dictamen i del compliment rigorós del
Reglament d’organització i funcionament, per afavorir així l’agilitat i, en conseqüència, l’eficàcia i l’eficiència en l’actuació del CES, considerades com a principis rectors de l’actuació de l’Administració segons l’article 103 de la
Constitució i 3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, de organización y funcionamiento de la Administració General del Estado (BOE núm. 90, de 15 d’abril)”.

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

2.2. ELS DICTÀMENS EMESOS DURANT L’ANY 2003 PEL PLE I
PER LA COMISSIÓ PERMANENT

Els dictàmens
emesos durant l’any 2003

Durant l’any 2003 el Consell Econòmic i Social ha emès 12 dictàmens. A continuació es detalla cadascun, juntament amb una menció a la matèria sobre la
qual tracta, el sol·licitant, l’estat de tramitació de la norma i, en cas d’haver-se
aprovat i publicat, el grau d’acceptació dels suggeriments del CES.
DICTAMEN núm. 01/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret, modificador del Decret 89/1987, de 4
de juliol, el qual regula el règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari que ocupa llocs de treball al Servei Balear de la Salut.
Data d’aprovació: 24.02.2003
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Matèria: funció pública (personal del Servei Balear de Salut)
Sol·licitant: conseller d’Interior
Estat de tramitació: pendent d’aprovació pel Consell del Govern
DICTAMEN núm. 02/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic del
Govern de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 26.02.2003
Matèria: recerca i desenvolupament
Sol·licitant: iniciativa pròpia
El text del dictamen ha estat inclòs en la publicació del CES Informe sobre el I
Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears.
DICTAMEN núm. 03/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la carta dels drets
dels ciutadans.
Data d’aprovació: 26.03.2003
Matèria: drets dels ciutadans
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació: pendent d’aprovació pel Consell del Govern

DICTAMEN núm. 05/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la qualificació de
les iniciatives empresarials d’inserció i es crea el registre d’iniciatives
empresarials d’inserció de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 30.04.2003
Matèria: inserció sociolaboral
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació: publicat. Decret 60/2003, de 13 de juny
Publicació: BOIB núm. 88, de 24 de juny de 2003
Grau d’acceptació de les observacions del CES: 75%
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DICTAMEN núm. 04/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 92/1989,
de 19 d’octubre, de regulació d’òrgans rectors de les caixes d’estalvis amb
domicili social a les Illes Balears, i es regula l’obra social de les caixes
d’estalvis que operin a les Illes Balears.
Data d’aprovació: 07.04.2003
Matèria: caixes d’estalvis
Sol·licitant: Conselleria d’Hisenda i Pressupostos
Estat de tramitació: publicat. Decret 42/2003, de 2 de maig
Publicació: BOIB núm. 62, de 3 de maig de 2003
Grau d’acceptació de les observacions del CES: 100 %
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DICTAMEN núm. 06/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes Baleaers,
sobre el cas Agroilla, com a exemple de bones pràctiques de gestió agrícola.
Data d’aprovació: 30.04.2003
Matèria: gestió agrícola
Sol·licitant: dictamen d’iniciativa pròpia
El text del dictamen ha estat inclòs en la publicació del CES Pagesos en un consell d’administració: El cas Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola.
DICTAMEN núm. 07/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del
cicle formatiu de grau mitjà, corresponent al títol de tècnic en Operació,
control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell.
Data d’aprovació: 30.04.2003
Matèria: formació professional
Sol·licitant: Conselleria d’Educació i Cultura (Direcció General de Formació
Professional i Inspecció Educativa)
Estat de tramitació: pendent d’aprovació pel Consell del Govern
DICTAMEN núm. 08/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el treball fix discontinu a les Illes Balears.
Data d’aprovació: 25.06.2003
Matèria: treball
Sol·licitant: dictamen d’iniciativa pròpia
El text del dictamen ha estat inclòs en la publicació del CES El treball fix discontinu a les Illes Balears: Estudi tècnic. Converses. Dictamen.

Els dictàmens
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DICTAMEN núm. 09/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre els índexs de qualitat en el treball.
Data d’aprovació: 23.07.2003
Matèria: treball
Sol·licitant: dictamen d’iniciativa pròpia
El text del dictamen ha esta inclòs a la publicació del CES: Parellada, Martí ; Garcia,
Gemma, La qualitat del treball: una proposta d‘indicador. Edició bilingüe català-castellà. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2004. ISBN 84-609-0318-4.
DICTAMEN núm. 10/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de
cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic de conducció
d’activitats fisioesportives en el medi natural.
Data d’aprovació: 23.07.2003
Matèria: formació professional
Sol·licitant: Conselleria d’Educació i Cultura
Estat de tramitació: pendent d’aprovació pel Consell del Govern
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DICTAMEN núm. 11/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu a Projecte de decret pel qual es regulen els requisits
mínims exigibles per a l’obertura d’establiments de perruqueria, estètica i
assessorament d’imatge personal.
Data d’aprovació: 23.07.2003
Matèria: comerç
Sol·licitant: Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria
Estat de tramitació: pendent d’aprovació pel Consell del Govern
DICTAMEN núm. 12/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret del Reglament que regula l’exigència
de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per a l’ocupació de llocs de treball en l’àmbit de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 31.07.2003
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació: publicat. Decret 162/2003, de 5 de setembre
Publicació: BOIB núm. 129, de 13 de setembre de 2003
Grau d’acceptació de les observacions del CES: 100 %

2.3. PUBLICACIONS
Durant el 2003, el CES ha editat les següents publicacions:
Informe d’activitats 2002. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
2003. En format de paper i CD-CARD (1000 exemplars)
Pagesos en un consell d’administració: El cas Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2003. ISBN
84-607-8337-5. Amb la col·laboració de Caixa Rural de Balears (500 exemplars)

Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes
Balears. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2003. ISBN 84607-8556-4. Amb la col·laboració de Sa Nostra (300 exemplars)
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El treball fix discontinu a les Illes Balears: Estudi tècnic. Converses. Dictamen.
Edició bilingüe català-castellà. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, 2003. Amb la col·laboració de la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
CAM (500 exemplars)
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Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2003. ISBN 84-607-91955. En format de paper i CD-CARD (500 exemplars en paper i 1000 en CD-CARD)

2.4. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA
EL TREBALL I LA SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS 2002
La Comissió de Treball d’elaboració de la Memòria socioeconòmica per al 2002
va seguir el mateix procediment que l’any anterior i va dividir la seva tasca en
l’elaboració d’una primera part titulada “Suggeriments i observacions sobre la
situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears”, que fou aprovada pel Ple
del CES del dia 25 de juny de 2003 i lliurada al conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears el dia 4 d’agost de 2003 i, una segona part, titulada Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2002, la confecció de la qual es va delegar a les tres comissions permanents de treball del CES, que varen elevar els seus treballs a aprovació del
Ple del CES del 24 de setembre de 2003, el qual, en definitiva, és qui ha aprovat la totalitat d’aquesta obra.
La Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria del 2002 va presentar la
següent composició:

Elaboració de la Memòria
sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2002

President: Dr. Carles Manera (grup III, UIB)
Membres titulars:
Sr. Antoni Pons Ribas (grup I, CAEB)
Sr. Joan Serra Mayans (grup I, PIMEB)
Sr. Mateu Alorda Pascual (grup II, UGT)
Sr. Ernest Surià Ruiz (grup II, CCOO)
Sr. Joan Mayol Serra (grup III, Consell Insular de Mallorca)
Membres convidats:
Sr. Vicenç Tur Tur (grup I, CAEB), president de la Comissió de Treball
d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient del CES.
Sr. Josep Navarro Campos (grup II CCOO), president de la Comissió de Treball
d’Ocupació i Relacions Laborals.
Sr. Bartomeu Bennàssar Vicens (grup III, en representació del Govern de les
Illes Balears), president de la Comissió de Treball d’Àrea Social.
A conseqüència del canvis que ha experimentat el grup III, es va decidir que el
nou president de la Comissió de Treball seria el Sr. José Ignacio Aguiló Fuster,
qui s’encarregà de la seva presentació formal.
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REUNIONS DE LA COMISSIÓ DE TREBALL D’ELABORACIÓ DE LA
MEMÒRIA
19 de març de 2003: s’informa sobre els acords de les comissions de treball i es
resol la ubicació del capítol de medi ambient; s’aproven els col·laboradors
externs de la Memòria del CES 2002 així com les pautes d’actuació dels
col·laboradors per a la Memòria 2002. Finalment, s’establí la proposta de calendari de les reunions de la Comissió de Treball de la Memòria per a l’elaboració
dels Suggeriments i observacions sobre la situació socioeconòmica i laboral de
les Illes Balears, perquè els aprovi el Ple del CES de dia 25 de juny.
23 d’abril: s’aprova la llista definitiva dels responsables i col·laboradors dels apartats de la Memòria 2002, l’extensió màxima de pàgines per apartat, la reforma de
l’índex, criteris per mencionar els autors i citar la Memòria, el calendari de treball
per aprovar l’Informe de Suggeriments així com una proposta de treball per elaborar el Dictamen d’iniciativa pròpia sobre el Sistema Estadístic de les Illes Balears.
14 de maig: es debat l’esborrany del document de Suggeriments i observacions
sobre la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
28 de maig: aprovació del document de Suggeriments en relació als capítols 1
i 2 de la Memòria socioeconòmica del CES 2002, excepte l’apartat de mercat de
treball.
11 de juny: aprovació del calendari de reunions de les comissions de treball per
aprovar cada capítol de la Memòria.
4 de juliol: es debat l’elaboració d’un dossier de premsa i la conveniència d’elaborar una sinopsi de la Memòria per a la presentació dels Suggeriments al Govern.
COL·LABORADORS EN L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE
L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS 2002.

Elaboració de la Memòria
sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2002

Direcció
Ferran Navinés Badal
Assessor econòmic del CES
Serveis Tècnics del CES
Serveis jurídics
Pere Aguiló Crespí
Núria Garcia Canals
Serveis econòmics
Ferran Navinés Badal
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Becàries
Catalina Rotger Ambròs
Mercè Isern Toral
Col·laboradors
Pere Albertí Huguet *

Economia social i solidària
1a part: B.2;
2a part: capítol II.2

Lluís Ballester Brague *

Necessitats i serveis socials
1a part: C.7;
2a part: capítol III.10

Catalina Barceló Horrach

Construcció i habitatge
2a part: capítol I.7; capítol III.4

Pedro J. Barceló Obrador *

Justícia
1a part: C.5;
2a part: capítol III.7

Antoni Barceló Veny *

Construcció i habitatge
1a part: A.3, C.3;
2a part: capítol I.7; capítol III.4

Esteban Bardolet Jané *

Turisme
1a part: A.4;
2a part: capítol I.8
Educació
2a part: capítol III.3

Elaboració de la Memòria
sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2002

Antoni Bauçà Sampol

Miquel Bibiloni Brotad

Societat del coneixement i de la informació
2a part: capítol III.6

Rafael Borràs Enseñat

Turisme
1a part: A.4

Elena Cabeza Irigoyen

Salut i serveis sanitaris
2a part: III.2

Mª Antònia Carbonero Gamundí Població i família. Necessitats
i serveis socials
2a part: capítol III.1.4, III.10.2.7 i 10.2.8
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Silvia Carretero Quevedo

Població i família. Educació. Cultura.
Necessitats i serveis socials
2a part: capítol III.1, 3, 5 i 10

Joan Carrió i Vidal *

Comerç. Transports i comunicacions
2a part: capítol I.9, I.10

Francisca Clar Salvà

Societat del coneixement i de la informació
2a part: capítol III.6

Bartomeu Colom Pastor *

Marc normatiu i ús social de la llengua
1a part: C.6;
2a part: capítol III.8

Javier Franconetti Manchado*

Les Balears i anàlisi comparativa regional.
Indústria. Institucions financeres
2a part: capítol I.4, I.6, I.11

Jaume Grimalt Obrador

Sector primari
1a part: A.1

Gema Jiménez Jiménez

Societat del coneixement i de la informació
2a part: capítol III.6

Andreu Juan Serra

Societat del coneixement i de la informació
2a part: capítol III.6

Antoni Miquel Lucas i Vidal

Sector primari
1a part: A.1

Jaume Luis Salas

Medi ambient
2ª part: capítol I.13

Joan Llobera Cànaves *

Salut i serveis sanitaris
1a part: C. 1;
2a part: capítol III.2

Martín Llobera O’Brien

Medi ambient
2a part: capítol I. 13

Joan B. Llorens Beltrán de Heredia

Elaboració de la Memòria
sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2002

i

Administracions públiques
2a part: capítol I.12.1.3 i 12.1.4
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Ferran D. Lluch Dubon

Població i família
2a part: capítol III.1

Josep Mallol Vicens

Comerç
1a part: A.5

Joan Marquès Faner

Societat del coneixement i de la informació
2a part: capítol III.6

Antoni Martínez Taberner

Medi ambient
2a part: capítol I.13

Joan Mayol Serra *

Medi ambient
1a part: A.8;
2a part: capítol I.13

Alejandro Nicolás Miquel Novajra Necessitats i serveis socials
2a part: capítol III.10.2.6
Rafel Miquel Oliver

Mercat de treball
1a part: B.1;
2a part: capítol II.1.3.2

Jordi

Medi ambient
2a part: capítol I.13

Muntaner Yangüela

Josep Lluís Oliver Torelló

Organitzacions d’iniciativa social
2a part: capítol: III.11

Iris Ontavilla Matschilles

Societat del coneixement i de la informació
2a part: capítol III.6

Elaboració de la Memòria
sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2002

Ma Dolores Ordóñez Martínez Unió Europea
2a part: capítol I.2.4
Ma del Carme Orte Socias *

Educació
1a part: C.2;
2a part: capítol III.3

Belén Pascual Barrio

Educació
2a part: capítol III.3
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Jordi Pons Bosch

Cultura
2a part: capítol III.5

Llorenç Pou Garcias

Les Balears i anàlisi comparativa regional
2a part: capítol I. 4.5

Àngels Pujols Buades

Salut i serveis sanitaris
2a part: capítol III.2

Fernanda Ramon Tous

Marc normatiu i ús social de la llengua
2a part: capítol III.8

Maria Ramos Monserrat

Salut i serveis sanitaris
2a part: capítol III.2

Mª del Mar Ribas Mas *

Mercat de treball
2a part: capítol II.1

Josep Lluís Riera Moll *

Organitzacions d’iniciativa social
2a part: capítol III.11

Carles Riera Vayreda

Mercat de treball
2a part: capítol II.1.6

Bernat Riutort Serra *

Cultura
2a part: capítol III.5

Joaquín Rodríguez Rodríguez

Transport
1a part: A.6

Ladislao Roig Bustos*

Justícia
1a part: C.5;
2a part: capítol III.7

José Antonio Roselló Rausell

Indústria. Finançament autonòmic
1a part: A.2, A.7;
2a part: capítol I.12.2

Pere Salvà Tomàs *

Població i família
2a part: capítol III.1

Elaboració de la Memòria
sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2002

Antonia José Puigròs Rebassa* Mercat de treball
2a part: capítol II.1
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Luis José Segura Ginard *

Marc normatiu i ús social de la llengua
1a part: C.6;
2a part: capítol III.8

Gaspar Tamborero Cao

Salut i serveis sanitaris
2a part: capítol III.2

Bàrbara Terrasa Pont *

Societat del coneixement i de la informació
2a part: capítol III.6

Vicenç de Paül Thomàs Mulet

Salut i serveis sanitaris
2a part: capítol III.2

Vicenç Tur Tur

Turisme
1a part: A.4;
2a part: capítol I.8

Olga Uría Guerrero

Societat del coneixement i de la informació
2a part: capítol III.6

* Responsable d’apartat de la 2a part.

Elaboració de la Memòria
sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2002

Nota: els apartats de la Memòria que no figuren anteriorment foren elaborats
pels Serveis Tècnics del CES. Els apartats de la 1a part han estat revisats per
la Comissió de Treball de la Memòria i aprovats pel Plenari del CES de 25 de
juny de 2003. Els apartats del capítol I de la 2a part han estat revisats i aprovats
per la Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient. Els
apartats del capítol II de la 2a part han estat revisats i aprovats per la Comissió
d’Ocupació i Relacions Laborals. Els apartats del capítol III de la 2a part han
estat revisats i aprovats per la Comissió d’Àrea Social. Finalment, tots els apartats de la 2a part han estat aprovats pel Plenari del CES de 24 de setembre de
2003.
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REUNIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL PERMANENTS PER ELABORAR LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA
SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS 2002:
- Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient.
A les sessions 1/03 (15 de gener), 2/03 (5 de febrer), aquesta comissió va discutir l’aprovació del Capítol I –Panorama econòmic- el 16 de juliol (sessió 6/03)
i l’aprovà, excepte l’apartat de turisme, el dia 30 de juliol, a la sessió 7/2003.
L’apartat de turisme es discuteix a la sessió 8/2003, de 2 d’octubre, i queda
aprovat definitivament a la sessió 9/2003 de 29 d’octubre.
- Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals. Es feren propostes concretes a
la sessió 2/03, de 5 de febrer. Aquesta comissió debatí l’aprovació del capítol II
sobre Mercat de treball i economia social, el dia 9 de juliol de 2002 (sessió
8/2003) i el 31 de juliol (9/2003), quan s’aprovà definitivament.
- Comissió d’Àrea Social. En la sessió 2/03, de 12 de febrer, la comissió ja fa
suggeriments i propostes concretes sobre el capítol III (Qualitat de vida i protecció social) de la Memòria socioeconòmica 2002. Es va discutir la redacció del
capítol III el dia 16 de juliol (4/2003) i l’aprovà el 23 de juliol de 2003 (5/2003).

2.5. CELEBRACIÓ DE CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, COMPAREIXENCES I SEMINARIS EN EL CES
PRESENTACIONS

- 19 de març: el Cercle d’Economia i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Mallorca, Eivissa i Formentera presentaren als consellers del CES l’estudi
Situación actual y perspectivas de la industria en Mallorca. Bases para una contribución a la reflexión sobre su futuro, amb la participació del president del Cercle
d’Economia, Alexandre Forcades Juan, i el ponent, José Antonio Roselló Rausell.
- El 21 de juliol va tenir lloc la presentació de la publicació Pagesos en un
consell d’administració: El cas Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola,
que va tenir lloc als locals d’Agroilla a Mercapalma. Formaren part de la
mesa de presentació la batlessa de Palma, Catalina Cirer Adrover, el director general de Desenvolupament Rural (en representació del conseller
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Durant l’any 2003, hi ha hagut una intensa activitat de presentació de la institució i de les seves activitats així com presentacions de projectes per altres entitats i persones. Les ressenyam cronològicament:
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Presentació als locals d'Agroilla de la publicació
Pagesos en un consell d'administració: El cas
Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola.

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

d’Agricultura), Joan Morell Marquès, el conseller de Treball i Formació,
Guillermo de Olives Olivares, el gerent de Mercabarna, Jordi Maymó i
Asses, el gerent de Mercapalma, Juan Dueñas Abril, el president d’Agroilla,
José Mestre Alzamora, el gerent d’Agroilla, Guillem Adrover Sitges i la regidora de Sanitat de l’Ajuntament de Palma, Marina Sans Barrueco. Per part
del CES, el president, Francesc Obrador i Moratinos i l’assessor econòmic,
Ferran Navinés Badal.
També hi assistiren com a convidats, entre d’altres, Antoni de Parellada Durán,
director general de Caixa Rural Balears; Ma Lys Riera Borrego, anterior regidora de Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma, Antoni Durà Blasco, tècnic de
la Conselleria d’Agricultura, Antoni Miquel Lucas i Vidal, també tècnic de la
Conselleria d’Agricultura i col·laborador de la Memòria del CES, Pere Salvà
Tomàs, professor de la UIB, Joan Josep Mas Tugores i altres representants de
la Unió de Pagesos de Mallorca.
El llibre ha estat editat pel CES de les Illes Balears, amb la col·laboració de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears i de
l’Ajuntament de Palma, amb el suport de la Caixa Rural de Balears.
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Per una altra banda, el 17 de desembre es presentà aquesta publicació als
alumnes del màster de direcció d’empreses d’ESADE. Hi foren presents el president i l’assessor econòmic, juntament amb representants d’Agroilla.
- El dia 14 d’octubre es presentà la publicació El treball fix discontinu a les Illes
Balears: Estudi tècnic. Converses. Dictamen a la seu del Parlament de les Illes
Balears. Presidí l’acte Pere Rotger Llabrés, president del Parlament. Els altres
membres de la mesa de presentació foren Guillermo de Olives Olivares, conseller de Treball i Formació, Josep Oliver Marí, vicepresident 1r del CES, Mateu
Alorda Pasqual, vicepresident 2n del CES, Gabriel Sagristà Ramis, director
d’expansió de la CAM (entitat que col·laborà en la publicació) i el president i el
secretari general, Pere Aguiló Crespí, del CES. Entre molts d’altres, assistiren a
l’acte Llorenç Bravo Muñoz i Josep Benedicto Lacomba, secretaris generals
d’UGT i CCOO a Balears, respectivament.

Acte previ a la presentació pública d'El treball fix discontinu a les Illes Balears: Estudi tècnic. Converses.
Dictamen, que tengué lloc a la seu del Parlament.
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El llibre, que es presenta en versió bilingüe català – castellà, inclou un estudi tècnic, una sèrie de converses en una taula rodona i diverses entrevistes personals, i
finalitza amb el Dictamen del CES sobre el treball fix discontinu a les Illes Balears.
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L’estudi tècnic aporta en una primera part una visió general del treball fix discontinu, defineix el concepte, amb el seu origen i evolució, i n’exposa els problemes actuals. En la segona part es tracta el cas concret de les Illes Balears,
s’enquadren les peculiaritats insulars, es detalla l’evolució històrica del treball fix
discontinu, en l’àmbit del turisme i l’hoteleria i en altres sectors, amb especial
menció als sectors del calçat i del transport discrecional.
L’estudi tècnic finalitza amb la qüestió dels problemes de protecció social del treball fix discontinu i es planteja la recerca de solucions.
En les converses entorn del treball fix discontinu s’exposen en primera persona,
a partir d’entrevistes i de la participació en una taula rodona, les opinions i les
experiències de diverses persones que tenen les vivències i els records del naixement i desplegament del fix discontinu.
Finalment, es transcriu el Dictamen núm. 8/2003 del CES, aprovat el 25 de juny
de 2003, a través del qual el Ple del Consell Econòmic i Social manifesta la seva
opinió sobre el treball fix discontinu a les Illes Balears.
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- El 31 d’octubre tingué lloc a la sala d’actes de la central de Sa Nostra la presentació de la publicació Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament

Protagonistes de la presentació a l'edifici central de la Caixa
de Balears "Sa Nostra" de l'Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears.
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tecnològic de les Illes Balears. Formaren la mesa de presentació: Llorenç
Huguet Rotger, president de Sa Nostra, Josep M. Bricall Masip, autor de l’informe i, per part del CES, el president i l’assessor econòmic. Tancà l’acte el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor Cardell.
Prèviament, Sa Nostra organitzà un dinar de presa de contacte al que assistiren: el
president de l’esmentada institució així com els seus sotsdirector general, Fernando
Marquès Tous, el director general, Pere J. Batle Maiol, i Andreu Ramis Puig-gros,
director de l’Obra Social i Cultural. A més, també eren presents José Antonio
Roselló Rausell, director general de Projectes; Eugeni García Moreno, director
general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació; Alexandre Forcades
Juan, president del Cercle d’Economia i Josep Maria Bricall Masip, autor de
l’Informe. Per part del CES, el president, el secretari general i l’assessor econòmic.
CONFERÈNCIES
25 de juny: el professor Santiago Cavanillas Múgica, catedràtic de dret civil de
la UIB i director del Centre d’Estudis de Dret i Informàtica de les Illes Balears
(CEDIB), impartí la conferència “Cómo afecta la regulación del comercio electrónico a turistas y consumidores en la CAIB”, a la seu del CES.
COMPAREIXENCES DE CONSELLERS
13 de febrer: Margalida Roselló Pons, aleshores consellera de Medi Ambient, en compliment de l’acord del ple de 17 de desembre de 2002, compareix a la seu del CES.
SEMINARIS I PARTICIPACIONS TÈCNIQUES

- El dia 28 de febrer, a l’Hotel Armadans de Palma, va tenir lloc el Seminari
obert sobre el projecte Agroilla. Hi participaren més de trenta persones:
representants de Mercabarna (el seu gerent, Jordi Maymó i Asses), l’ajuntament
de Palma (la tinent de batlle Ma Lys Riera Borrego i el gerent de Mercapalma,
Juan Dueñas Abril, juntament amb altres responsables de Mercapalma),
Conselleria d’Agricultura (conseller Mateu Morro i Marcé i tècnics), representants de: UIB, UCABAL, ASAJA, Unió de Pagesos, tècnics i socis d’Agroilla i,
per part del CES, consellers, president, secretari general i tècnics, així com el
periodista Sebastià Verd Crespí. S’hi presentà a discussió el Pla estratègic aprovat pels responsables de l’empresa Agroilla i que havia estat debatut a un seminari previ a porta tancada (fet a Can Tàpera) el 8 i 9 de novembre de 2002.
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Durant el 2003 s’han organitzat pel CES Seminaris de distinta naturalesa i s’ha
participar en actes de transcendència relacionats amb l’activitat del Consell:
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- Els 12, 13 i 14 de març va tenir lloc el I Congrés d’Economia, organitzat per
la Conselleria d’Economia i Hisenda. El president del CES formà part de la Taula
d’Honor del Congrés, com a membre del Comitè d’Honor, i participà a l’acte d’inauguració i de clausura. Els altres membres de l’esmentat Comitè foren:
Llorenç Huguet Rotger, rector de la UIB, Miquel Lladó Oliver, president de la
Cambra de Comerç, Alexandre Forcades Juan, president del Cercle
d’Economia, Lluís Moyà Barbeche, degà-president del Col·legi d’Economistes,
Josep Oliver Marí, president de la CAEB, Antoni Marquès Camps, president
PIME - Illes Balears, Josep Benedicto Lacomba, secretari general CCOO-Illes
Balears i Llorenç Bravo Muñoz, secretari general d’UGT Illes Balears.
L’assessor econòmic del CES, formà part del Comitè científic, així com Carles
Manera Erbina (exconseller del CES), Vicenç Tur Tur, Esteve Bardolet Jané
(consellers del CES) i Pere Salvà Tomàs, col·laborador de la Memòria del CES.
A més, Javier Franconetti Manchado (col·laborador de la Memòria del CES) i
l’assessor econòmic participaren amb la comunicació “Preus, excedent i inversió”, dins del grup 5 “La diversificació econòmica a les Illes Balears”.
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- El dia 11 de setembre va tenir lloc a la Sala Palmanova de Calvià l’Audició
europea “Por un turismo para todas las personas y socialmente sostenible”, co-organitzat pel CES i el Comitè Econòmic i Social d’Europa, amb la
col·laboració dels Ajuntaments de Calvià i Palma i la Conselleria de Turisme. Hi
assistiren i feren les seves aportacions un total de 110 representants dels sectors econòmics, laborals i socials afectats per les noves concepcions del turisme alternatiu. Es va aprovar una resolució, anomenada resolució “Mallorca”,
que es presentà a la cimera turística europea Fòrum Europeu de Turisme, que
va tenir lloc a Abano Terme – Venècia els dies 27 i 28 de novembre de 2003.
Els ponents, experts membres del grup d’estudi per elaborar el Dictamen sobre
aquesta matèria, membres del CES europeu i representants del CES de les Illes
Balears ja tingueren una primera presa de contacte amb al sopar del dia anterior que es féu al mateix Ajuntament de Calvià.
El programa del dia 11 fou el següent:
Després de les presentacions institucionals (a càrrec de Lucía Fusco, consellera del
Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea –CESE- i presidenta del grup d’estudi encarregat d’elaborar el Dictamen sobre turisme; Eduard Gamero Mir, director
general de Promoció Turística; Francisca Bennàssar Tous, primera tinent de batle i
regidora de Turisme de l’Ajuntament de Palma; Kate Mentink Duncan, regidora
delegada de Turisme i de Ciutadans Estrangers de l’Ajuntament de Calvià, i el president del CES), va tenir lloc una taula rodona amb el tema “Por un turismo estable:
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cómo reducir la estacionalidad”, en la què participaren Javier Bustamante Moreno,
expert del CESE per a temes de turisme; Francisco Domínguez Villalón, secretari
general de la Federació Estatal de Comerç, Hostaleria/ Turisme i Joc de UGTEspanya i José Guillermo Díaz Montañés, president de la Federació Empresarial de
Zones Turístiques – Espanya (ZONTUR). La tasca de moderador fou per a Rafael
Borràs Ensenyat, secretari general de la Federació de Comerç i Hostaleria de
CCOO de les Illes Balears i conseller del CES de les Illes Balears.
La segona taula rodona tractà la qüestió “Por un turismo sostenible y accesible
a todas las personas”. En foren els participants: Bernardo Hernández Bataller,
conseller del CESE i secretari general de l’Associació d’Usuaris de la
Comunicació d’Espanya; José Antonio Martín Rodríguez, del Comité Español
de Representantes de Minusválidos (CERMI) i gerent de la Plataforma
Representativa Estatal de Discapacitados Físicos de España; José Herrerías
Acosta, membre del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Jubilados y
Personas Mayores; Mª Antònia Grifols i Monpel, representant de l’associació
ecologista Ecomediterrània. La moderadora fou Teresa Martorell Andreu, tinent
de batle de Benestar Social i Participació Ciutadana (Ajuntament de Calvià).

L’horabaixa del dia 11, i a porta tancada, va tenir lloc la reunió del grup d’estudi
(format per Mathieu Hoeberigs -alt càrrec de la Unitat de Turisme de la Comissió
Europea-, Greg Richards, Michel Nollet -membre del CESE i president honorari de la Fédération générale du travail de Belgique-, Majda Dekleva, Pawel
Niewiadomski, Mário David Soares -membre del CESE i membre del Conselho
Nacional da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses-Intersindicali Peter Wiessner) per al Dictamen del Comitè Econòmic i Social europeu sobre
la matèria “Por un turismo para todas las personas y socialmente sostenible”.
Les conclusions foren reflectides al Dictamen que el CES europeu votà al seu
Ple del 28 d’octubre. Com hem esmentat abans, aquest document fou l’aportació del CESE al Fòrum Europeu de Turisme que va tenir lloc a Abano Terme els
dies 27 i 28 de novembre.
- Del 15 al 19 de desembre tingué lloc a la localitat siciliana de Caltagirone les
Jornades Lo Sviluppo Locale nei Paesi Neolatini. Workshop Internazionale,
organitzades per l’Agenzia di Sviluppo Integrato, a les qual assistiren l’assessor
econòmic, Ferran Navinés Badal, i el cap de Gabinet del CES, Miquel Guillem
Campins, que hi participaren amb una ponència sobre l’experiència d’Agroilla.
Foren ponents, entre molts d’altres, Gioachino Garofoli, Claude Courlet i Martí
Parellada Sabata, tots tres col·laboradors en diversos projectes del CES.
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Després del debat, les conclusions les féu Juan Mendoza Castro, conseller del
CESE i Victor Hugo Sequeira, president de la Secció Mercat Interior, Producció
i Consum del CESE, s’encarregà de la clausura.
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PRESENTACIONS de la MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA
Els actes institucionals de presentació d’aquesta publicació, tant la corresponent al 2001 com la del 2002, han estat els següents:

Presentació de la Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears
2002 a la sala d'actes del Parlament.
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20 de gener: presentació per part del president, el secretari general i
l’assessor econòmic de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2001 a la presidenta i vicepresidenta del Consell Insular de Menorca, membres del CES de Menorca
i agents socials. També hi tingué lloc una roda de premsa.
6 de març: presentació al batle de Formentera, Isidor Torres Cardona, i a
l’assemblea de la PIME de Formentera -amb l’assistència de 22 empresaris-, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de
les Illes Balears 2001. Així mateix, s’hi convocà una roda de premsa.
27 de novembre: es presenta, al públic en general, la Memòria del CES
sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002 a la
sala d’actes del Parlament. Formaren la taula de presentació Pere
Rotger Llabrés, president del Parlament i, per part del CES, Francesc
Obrador i Moratinos, president; Josep Oliver Marí, vicepresident 1r pel
grup empresarial; Pere Aguiló Crespí, secretari general; José Ignacio
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Aguiló Fuster, president de la Comissió de Treball de la Memòria del
CES 2002, i Ferran Navinés Badal, assessor econòmic. Assistí a l’acte Guillermo de Olives Olivares, conseller de Treball i Formació.
4 de desembre: presentació de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2002 al Consell Insular de
Menorca. Fan l’acte de lliurament a Joana Ma Barceló Martí, presidenta d’aquesta institució, i a Damià Borràs Barber, vicepresident segon i
conseller responsable del CES de Menorca, el president, el secretari
general, Javier Tejero Isla -conseller del CES en representació del
Consell Insular de Menorca - i Ramon Carreras Torrent -conseller del
CES per CCOO-. També hi són presents representants de CAEB i
CCOO. Immediatament després, juntament amb la presidenta i el vicepresident 2n del Consell Insular de Menorca, s’hi presentà el document
als assistents en general, entre ells, el secretari general i l’assessora
jurídica de Càritas Menorca, amb presència de la premsa.
Dia 12 de desembre: es presenta la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002 al Consell Insular
d’Eivissa i Formentera. En un primer acte, es lliurà a l’equip de govern
del Consell d’Eivissa i Formentera per part del president, el secretari
general i l’assessor econòmic, juntament amb José Ignacio Aguiló, president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria. A més,
representants de CAEB, PIMEM, UGT i CCOO. El seguí una roda de
premsa (amb la presència de Pere Palau i Torres, president del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, i el vicepresident Enric Fajarnés Ribas),
i, més tard, una presentació oberta a tothom.
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Capítol tercer:

3.1.

Relacions amb el Parlament, el Govern
de les Illes Balears, amb els consells
insulars, els municipis, l’Administració
central. Presentació del CES a organitzacions socials.

3.2.

Relacions amb altres institucions: Referència especial al CBE. El projecte EURDEBAT.

3.3.

Relacions amb les organitzacions i institucions representades en el CES.

3.4.

Relacions amb els altres CES de l’Estat.

3.5.

Relacions amb els mitjans de comunicació.
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3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN, AMB ELS
CONSELLS INSULARS, ELS MUNICIPIS, L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL. PRESENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS SOCIALS.
El president i el secretari general del CES han dut a terme durant el 2003 una
intensa tasca de relacions institucionals, de les quals destacam les següents:
Febrer:
5 de febrer: reunió institucional amb la Sindicatura de Comptes.
10 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Miquel Nigorra Oliver, president del Banc de Crèdit Balear.
12 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general,
de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears
2001 a Antoni de Parellada Duran, director general de Caixa Rural Balears.
13 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Josep Francesc Conrado de Villalonga, delegat general a
Balears de la Caixa de Estalvis i Pensions de Barcelona.
14 de febrer: reunió amb la presidència del Consell Consultiu.

21 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Martí Torrandell Orell, president de Caixa Colonya, i a Jaume
Amengual Llompart, director general de la mateixa entitat.
24 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Francesc Verdú Pons, conseller delegat de la Banca March.
27 de febrer: assistència del president a la Jornada Precongressual sobre
Economia i Innovació, prèvia al I Congrés d’Economia de Balears, realitzada al
centre Flassaders de Palma.
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18 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Gabriel Sagristà Ramis, director d’expansió de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, CAM, i a Joan Daviu, director de l’obra social de la
mateixa entitat.
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28 de febrer: assistència del president a l’acte institucional efectuat a la Llotja
amb motiu de la Diada de les Illes Balears.
Març:
Primer de març: assistència del president a l’acte institucional que commemorava el vintè aniversari de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia al Parlament de
les Illes Balears.
3 de març: assistència del president a l’acte de lliurament de les Medalles al
Mèrit de Protecció Civil, que tingué lloc al Conservatori de Música i Dansa de
Palma.
4 de març presentació i lliurament de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2001 a Pere J. Batle Maiol, director general de la Caixa de Balears “Sa Nostra”, per part del president i el secretari general.
4 de març: assistència del president a l’acte d’inauguració de la II Mostra de
Formació Professional de Mallorca al Recinte Firal de Palma.
5 de març: presentació del CES i de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2001 al nou delegat del Govern, Miquel
Àngel Ramis Socias, i al secretari general de la Delegació, Felio J. Bauzá
Martorell, per part del president i el secretari general.

Relacions amb Parlament, Govern i Administració.
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19 de març: imposició al president de la Medalla Commemorativa del Vintè
Aniversari del Parlament, dins del marc del lliurament d’aquesta distinció als
exdiputats. Al mateix acte, efectuat a la seu de la cambra autonòmica, es presentà el llibre Memòria dels vint anys del Parlament.
25 de març: assistència del president a la presentació del llibre Documents cabdals del Regne de Mallorca a la Sala de passes perdudes del Parlament.
Abril:
10 d’abril: el president assisteix a la roda de premsa de presentació de les
Jornades EURDEBAT que es realitzen dies 11 i 12 d’abril al PARCBIT de Palma,
organitzades pel Centre Balears Europa, la Direcció General de Relacions
Europees i per a la Mediterrània del Govern de les Illes Balears i pel CES sobre
“El model social europeu i la nova ciutadania europea”.
14 d’abril: participació del president a la Jornada Tècnica del Model Estratègic
de Calvià 2003-2007 i del Pla de Participació Ciutadana per al debat del Model,
que varen tenir lloc a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Calvià.
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Maig:
7 de maig: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general,
de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Francisco José Formentín García, director de zona de Caja
Madrid.
12 de maig: assistència del president a l’acte de presentació de la Llei dels consells insulars, a la seu del CIM de Palma.
Juny:
3 de juny: assistència del president a l’acte de presentació de la Revista Jurídica
de les Illes Balears, creada entre la Fundació Escola de Pràctica Jurídica, el
Col·legi de Registradors, el Col·legi Notarial, el Col·legi de Procuradors, la
Universitat de les Illes Balears i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, acte
que tingué lloc a la Conselleria de Presidència.
14 de juny: assistència del president a l’acte de presa de possessió del nou
batle de Calvià, Carlos Delgado Truyols, a la sala d’actes de l‘Ajuntament.
19 de juny: assistència del president i del secretari general a l’acte de constitució del nou Parlament.
25 i 26 de juny: assistència del President a l’acte d’investidura del nou president
del Govern, Jaume Matas Palou.

30 de juny: visita institucional de presentació al nou batle de Calvià, Carlos
Delgado Truyols, per part del president i el secretari general.
Juliol:
Primer de juliol: assistència del president i del secretari general a l’acte de presa
de possessió dels nous consellers del Govern de les Illes Balears, que tingué
lloc al Consolat de Mar.
4 de juliol: assistència del president i del secretari general a l’acte de constitució del nou Consell Insular de Mallorca.
9 de juliol: el president i del secretari general fan una visita institucional de presentació al grup parlamentari del Partit Popular. Els rep el seu portaveu, Joan
Huguet Rotger.
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27 de juny: assistència del president i del secretari general a l’acte de presa de
possessió del nou president del Govern de les Illes Balears, Jaume Matas
Palou, que tingué lloc al Consolat de Mar.
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El conseller de Treball i Formació visita
la seu del CES el 15 de juliol.

9 de juliol: el president i del secretari general fan una visita institucional de presentació al grup parlamentari d’Esquerra Unida. Miquel Rosselló del Rosal, el
portaveu, els atén.

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

10 de juliol: visita institucional de presentació al conseller de Treball i Formació,
Guillermo de Olives Olivares, del president i el secretari general.
10 de juliol: visita institucional de presentació al president del Parlament, Pere
Rotger Llabrés, amb assistència del president i el secretari general.
11 de juliol: el president i del secretari general fan una visita institucional de presentació al grup parlamentari socialista. Els rep el diputat Francesc Quetglas
Rosanes, portaveu del grup.
11 de juliol: reunió de treball del president i la regidora de Turisme de
l’Ajuntament de Palma, Francisca Bennàssar Tous.
15 de juliol: el conseller de Treball i Formació, Guillermo de Olives Olivares, visita el CES, acompanyat pel seu cap de gabinet, Antoni Valens Nicolau. Per part
del CES hi assistiren els dos vicepresidents, Josep Oliver Marí i Mateu Alorda
Pascual, així com diversos consellers, tant titulars com suplents.
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29 de juliol: el nou conseller d’Interior, José Mª Rodríguez Barberà, rep en
audiència el president i el secretari general del CES de les Illes Balears.
Agost
7 d’agost: audiència de la batlessa de Palma, Catalina Cirer Adrover, al CES.
Rep el president i al secretari general.
Setembre
8 de setembre: els president i el secretari general són rebuts en audiència pel
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Luis A. Ramis de Ayreflor Cardell.
8 de setembre: assistència del president i del secretari general a l’acte de lliurament de la medalla de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo, que
atorga el Ministeri de Justícia, a Joan Ferrer i Cànaves, lletrat oficial-major del
Parlament de les Illes Balears. La medalla fou lliurada per José María Michavila
Núñez, ministre de Justícia. L’acte tingué lloc a la sala d’actes del Parlament de
les Illes Balears.
9 de setembre: el president va una visita institucional al grup parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista.
17 de setembre: la consellera de Presidència i Esports, Rosa Puig Oliver, rep en
audiència el president i el secretari general.
22 de setembre: té lloc a la seu del CES una reunió de treball amb el conseller
de Treball, Guillermo de Olives Olivares.

10 d’octubre: la consellera de Salut i consum, Ana María Castillo i Ferrer, rep en
audiència el president i el secretari general.
14 d’octubre: el president i el secretari general assisteixen a l’acte de presa de
possessió de la nova consellera d’Agricultura i Pesca, Margalida Moner Tugores.
23 d’octubre: la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs Ferragut, rep en
audiència el president, el secretari general i el vicepresident Mateu Alorda
Pascual.
Dia 30: la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, Margarita Isabel
Cabrer González, rep en audiència el president.
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Octubre
Primer d’octubre: el nou conseller de d’Educació i Cultura, Francisco Jesús Fiol
Amengual, rep en audiència el president i el secretari general.
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Visita institucional de presentació del
CES al president del Parlament.

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

Dia 31: assistència del president a l’acte de lliurament de premis i de celebració
del dissetè aniversari de Canal 4 TV.
Novembre
6 de novembre: el president i el secretari general, juntament amb membres de
la Comissió de Treball d’Àrea Social del CES - Antoni Fuster Zanoguera, president de la Comissió; Marta Balcells Martí (suplent, CCOO) i Maite Silva Sánchez
(titular, UGT)-, es reuneixen amb Josep Noguera Arrom, delegat episcopal de
Càritas Diocesana de Mallorca i altres representants de l’organització al seu
local de Verge de Lluc.
12 de novembre: el conseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep Joan
Cardona, rep la visita institucional del president i el secretari general.
14 de novembre: la consellera d’Agricultura i Pesca, Margalida Moner Tugores,
rep en audiència el president.
18 de novembre: Antoni Fuster Zanoguera, president de la Comissió de Treball
d’Àrea Social, i Margarita Bordoy Seguí, consellera del CES integrant de l’esmentada Comissió, juntament amb el president, s’entrevisten amb Fernando
Rey-Maquieira, gerent d’AMADIP a les instal·lacions d’aquesta associació.
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24 de novembre: Manuel Jaén Palacios, delegat del Govern de les Illes Balears
a Brussel·les, visita les oficines del CES, on es rebut pel president.
24 de novembre: Margarita Bordoy Seguí, consellera del CES integrant de la
Comissió de Treball de l’Àrea Social, juntament amb el president, s’entrevisten
amb Antoni Pons, gerent de la Fundació Deixalles a la seu de la Fundació.
25 de novembre: el president, el secretari general i l’assessor econòmic del
CES, juntament amb el vicepresident Mateu Alorda Pascual i José Ignacio
Aguiló Pascual, president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria,
lliuren al Govern (representat per la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs
Ferragut, en qui ha delegat el president Matas), la Memòria del CES corresponent a l’any 2002.
26 de novembre: el president, el secretari general i l’assessor econòmic del
CES, juntament amb el vicepresident Mateu Alorda Pascual lliuren al president
del Parlament, Pere Rotger Llabrés, la Memòria del CES 2002.
Dia 27: el president i el secretari general visiten el conseller de medi Ambient,
Jaume Font Barceló, i li lliuren un exemplar de la Memòria del CES 2002.

1 de desembre: el president i el secretari general assisteixen a la conferencia
sobre “Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” que organitza el Col·legi Oficial de Graduats Socials conjuntament amb l’Institut de Salut
Laboral de les Illes Balears, ISLIB. Els ponents foren Fernando Villalobos
Cabrera, director de l’ISLIB i Fernando Pérez Espinosa, advocat, professor titular de dret del treball de la Universitat Complutense de Madrid.
2 de desembre: coincidint amb el Ple del Parlament, es reparteixen exemplars
de la Memòria del CES 2002 als diputats.
4 de desembre: tant el president com el secretari general són presents a l’acte
oficial del dia de la Constitució que es dugué a terme a l’edifici de la Misericòrdia
de Palma en el transcurs del qual Fèlix Pons Irazázabal va pronunciar una conferència.
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1 de desembre: el president i el secretari general visiten el conseller de
Turisme, Joan Flaquer Riutort, i li lliuren un exemplar de la Memòria del CES
2002.
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3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS: REFERÈNCIA
ESPECIAL AL CBE. EL PROJECTE EURDEBAT
En aquest apartat ressenyam les assistències i participacions del CES als actes
d’altres organitzacions, tant públiques com privades.
14 de gener: el president assisteix, amb motiu de la celebració del desè aniversari de la revista ONA: Quadern de Debat, a la taula rodona “Les Balears en els
darrers deu anys” amb la participació de Miquel Alenyà Fuster, Bartomeu
Bennàssar Vicens i Pere Salvà Tomàs, moderada per Sebastià Verd Crespí, que
tingué lloc al Centre de Cultura “Sa Nostra”.
27 de febrer: participació del president i de Ferran Navinés Badal (assessor econòmic del CES i partícip del debat) a l’acte de cloenda del SUS-13 (dedicat a la
balança fiscal amb Espanya i subsidarietat entre illes), organitzat per la plataforma de reflexió i debat SUS, BALEARS! sota els auspicis del Cercle d’Economia
de Mallorca, que tingué lloc a l’auditori de l’hotel Saratoga de Palma.
8 de maig: conferència-col·loqui sobre “Model social europeu i ampliació”, a càrrec
del president del CES, en el marc de la V Setmana Sociocultural del Polígon La
Trotxa (Alaior), que tingué lloc al saló de plens de l’Ajuntament d’Alaior.

Relacions
amb altres institucions

12 de maig: assistència del president a l’acte d’inauguració de la nova seu de
Caixa Rural Balears al carrer Antoni Gaudí, 2 de Palma.
Dia 13 de maig: assistència del president al debat sobre l’EURAM (l’Euroregió de
l’Arc Mediterrani), organitzat per l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga,
que tingué lloc a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló. El debat
es titulà “Les infraestructures de transport a l’Arc Mediterrani”. Hi intervingueren els
senyors Josep V. Boira Maiques (professor de geografia de la Universitat de
València i director de la càtedra Ignasi Villalonga); Germà Oron Moratal (degà de
la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de
Castelló); Gregori Martín Quetglas (director de l’Institut de Robòtica de la
Universitat de València); Josep Vicent Colomer i Ferrandiz (catedràtic i director del
Departament d’Enginyeria i Infraestructures del Transport de l’escola Tècnica
Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, de la Universitat Politècnica de
València); Agustí Segarra i Blasco (catedràtic del Departament d’Economia de la
Universitat Rovira i Virgili) i Andreu Ulied (consultor i soci-director del MCRIT). Acte
seguit, s’impartí la conferència “L’interès col·lectiu econòmic de valencians i catalans” a càrrec de Jordi Pujol i Soley, president de la Generalitat de Catalunya.
També hi intervingueren Eliseu Climent (secretari de l’Institut Ignasi Villalonga),
Ferran Villalonga Campos (director general de la Fundación Telefónica) i Francisco
Toledo i Lobo (rector de la Universitat Jaume I de Castelló), que va cloure l’acte.
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Posteriorment, es féu un homenatge a Agustí Escardino Benlloch, director de
l’Institut de Tecnologia Ceràmica. Hi parlaren els senyors Òscar Ribas i Reig
(president d’honor de l’Institut Ignasi Villalonga, excap del Govern d’Andorra i
president de l’Andbank d’Andorra); Salvador Ordóñez Delgado (rector de la
Universitat d’Alacant); Lluís Arola i Ferrer (rector de la Universitat Rovira i
Virgili); Francisco Tomàs Vert (rector de la Universitat de València); Rafael
Ferrando Giner (president de la CIERVAL), Francisco Toledo i Lobo i Jordi Pujol
i Soley. Al mateix acte es lliuraren les beques de postgrau per a estudis d’economia i empresa, a càrrec de diverses empreses i entitats financeres de
l’EURAM, i Eliseu Climent llegí l’acta de convocatòria del I Congrés Econòmic i
Empresarial de l’Arc Mediterrani 2005.
5 de juny: assistència del president a la presentació que Martí Torrandell Orell i
Martí Rotger, president i director de màrqueting de Caixa Colonya respectivament, acompanyats per Josep Noguera Arrom i Pere Albertí, d’Acció Social de
Càritas, i Antoni Pons, de la Fundació Deixalles, feren a la Conselleria de
Benestar Social de la memòria anual del Projecte d’Estalvi Ètic que té en marxa
aquesta entitat bancària.
11 de juny: assistència del president, al Centre Cultural Pelaires de Ciutat, a la
presentació del llibre Miquel Nigorra: Arrels, branques i fruits , de la col·lecció
Mallorquins en diàleg, de l’editor Lleonard Muntaner. Hi parlaren Fèlix Pons
Irazazábal i Antoni Vidal Ferrando, Miquel Nigorra Oliver i l’autor del llibre, Joan
Pla García.
20 de juny: presència del president a l’acte d’homenatge a Climent Garau Arbona
que el Grup Blanquerna organitzà i que tingué lloc al Monestir de la Real de Palma
11 de setembre: assistència del president i del secretari general, a la seu de “Sa
Nostra” de Son Fuster, a la presentació de la Memòria socioeconòmica del 2002
elaborada per aquesta entitat.
22 de setembre: el president assisteix a la jornada Mobbing impartida per José
Antonio Fernández Bustillo, organitzada pel Col·legi de Graduats Socials de les
Illes Balears i que es féu a la seva seu.

2 d’octubre: s’inaugura una exposició itinerant organitzada pel Centre Balears
Europa titulada “Cap al camí de la Constitució europea… Cap al camí dels 25”
i s’imparteix la conferència a càrrec de Miquel Moltó Calvo, sobre “La situació
actual del futur de la Unió Europea”, presentada pel batle de Calvià, Carlos
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Delgado Truyols, a l’Institut d’Educació Secundària de Bendinat. El president
assisteix a la inauguració i a la conferència.
3 d’octubre: el president assisteix al sopar amb motiu dels premis anuals que
atorga la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa
i Formentera. L’acte tingué lloc al Poble Espanyol de Palma.
14 d’octubre: el president participa a la taula de presentació del 2n Congrés de
CONFESAL (Confederación Empresarial de Sociedades Laborales) sota el títol
“Empleo, Participación y Empresa”, que tingué lloc al CC de Sa Nostra. L’esmentat
Congrés fou hostatjat per AELIB (Associació d’Empreses Laborals de les Illes
Balears). Altres membres de la taula de presentació foren, entre d’altres, Guillermo
de Olives Olivares, conseller de Treball i Formació, Cristina Cerdó Capellà, directora insular d’Economia del Consell Insular de Mallorca, Miguel Barrachina Ros, director general de Foment de l’Economia Social del Ministeri de Treball, Miguel Millana
Sansaturio, president de CONFESAL, i Lydia Pérez Martínez, presidenta d’AELIB.

Relacions
amb altres institucions

30 d’octubre: assistència del president a la sessió inaugural del congrés de
l’Association of British Travel Agents (ABTA), al Poble Espanyol de Palma.

El president del CES forma part de la mesa
inaugural del 2n Congrés de CONFESAL
"Empleo, Participación y Empresa".
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5 de novembre: assistència del president a la celebració del IV aniversari de la
Finestreta Única Empresarial de Palma, servei integrat de tramitació i assessorament per a la creació d’empreses. L’acte tingué lloc a la seu central de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.
17 de novembre: el director gerent del Consorci Centre Balears Europa,
Fernando de Francisco Cordero, visita la seu del CES.
24 de novembre: el Comitè Ètic de Colonya Caixa Pollença compta amb l’assistència del president a la presentació del llibre sobre la Banca Ètica Rescata
tu dinero (Finanzas solidarias y transformación social) de Núria del Rio
Paracolls, al Club Pollença.
25 de novembre: assistència del president a la jornada Protecció als
Consumidors en matèria de Telefonia, Internet i Correu Electrònic, organitzada
per Nuredduna Consumo, associació de consumidors i usuaris.
26 de novembre: el president i l’assessor econòmic assisteixen a la presentació
de l’Informe que el BBVA ha editat sobre l’economia balear, coordinat pel catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas.
11 de desembre: el president i el secretari general es reuneixen amb la Junta
Directiva d’AMIB (Associació de Municipis de les Illes Balears): el president, Gabriel
Matas Alcover (batle de Montuïri), el secretari general, Jaume Crespí Deyà (batle de
Deià) i el gerent, Santiago Coll Llompart. Hi assisteix també Antoni Fuster Zanoguera,
conseller del CES en representació dels interessos de les entitats locals.
11 de desembre: el president assisteix a l’acte d’inauguració de la nova seu del
SISTEMA MAPFRE a les Illes Balears.
15 de desembre: reunió del president amb el Sr. Josep Francesc Conrado de
Villalonga, delegat general a Balears de la Caixa de Estalvis i Pensions de Barcelona.
17 de desembre: el secretari general assisteix a la inauguració de la nova seu
de CAM a Palma que acull la Direcció d’Expansió, la Sucursal Principal i les
Oficines d’Empreses i Internacional.

El CES conjuntament amb el Centre Balears Europa (CBE) i la Direcció General
de Relacions Europees i per a la Mediterrània de la Conselleria de Presidència
del Govern de les Illes Balears participà en l’organització del debat transnacional EU.R.DEBAT (EUROPEAN REGIONAL DEBATE), que lideren les Balears i
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que té com a parelles organitzadores la Unione delle Camere di Commercio
Industria e Agricoltura della Liguria/Regione Liguria i la Comissáo de
Coordenaçao da Regiáo de Lisboa e Vale do Tejo.

Participants i organitzadors de les Jornades Eu.R.Debat que es feren a Lisboa
sobre "L’ampliació de la Unió Europea". Per part del CES, els consellers Josep
Navarro Campos (tercer per l'esquerra) i Jane Wenham Cocks, a més de
Ferran Navinés Badal, l'assessor econòmic (primer i segona per la dreta).

Actes organitzats:
L’EU.R.DEBAT s’estructura en dues fases. La primera fase contemplava només
el debat regional per illes (que tingué lloc a Menorca l’11 d’octubre de 2002, a
Eivissa el 18 d’octubre de 2002 i a Mallorca els 13 i 14 de desembre de 2002) i
la segona fase incloïa el debat internacional i la cloenda del mateix a Palma, que
es va celebrar els dies 11 i 12 d’abril de 2003 a Palma.

Relacions
amb altres institucions

3.2.1.1. El debat internacional
- Dies 21 i 22 de març de 2003: debat a Lisboa sobre “L’ampliació de la Unió
europea”. El responsable de l’organització del debat fou la Comissão de
Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Per part del CES hi assistiren els consellers Jane Wenham Cocks (grup I), Josep Navarro Campos (grup
II) i l’assessor econòmic.
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- Dies 28 i 29 de març: debat a Gènova sobre “El paper de les regions i ens
locals en la construcció europea”, que tingué lloc a la Cambra de Comerç de
Gènova coordinat per l’Euro Info Centre – Liguria i la Unione delle Camere di
Commercio Industria e Agricoltura della Liguria/Regione Liguria. Hi assistiren els
consellers del CES Carlos Moreno Gómez (grup II), Lourdes Ramis Rebassa
(grup III) i l’assessor econòmic del CES.
- 11 i 12 d’abril: les terceres Jornades del projecte EU.R.DEBAT es realitzen al
PARCBIT de Palma, organitzades pel Centre Balears Europa, la Direcció General
de Relacions Europees i per a la Mediterrània del Govern de les Illes Balears i pel
CES, repartides en tres sessions: en la primera sessió (iniciada amb discursos de
benvinguda dels representants de les tres entitats organitzadores, entre d’ells, el
president del CES) es debatí “El model social europeu. La nova ciutadania europea”; en la segona sessió es féu un “Intercanvi d’aportacions de cada debat sectorial europeu” amb les conclusions dels fòrums de Lisboa, Gènova i les Illes; la
tercera fou la “Sessió de cloenda del debat regional europeu. EU.R.DEBAT”. Per
part del CES, hi assistiren aproximadament 25 persones.
- Com a activitat complementària, el dia 11, i dins el marc de la Regió Europea
de l’any 2003, s’inaugurà l’exposició “Les regions de la UE. El cas de les
Balears. El projecte EU.R.DEBAT. El futur de la UE. La Constitució Europea.
L’ampliació de la UE”, al Centre Flassaders de Palma.
Les conclusions dels debats, entre d’altra informació, es poden consultar a l’adreça www.eurdebat.org.

3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES

19 de febrer: assistència del president a la inauguració de la nova seu de la
FELIB (Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears).
18 de març: assistència del president a l’acte commemoratiu del vintè aniversari de la Universitat de les Illes Balears i lliurament de medalles d’or i argent, realitzat a l’edifici Son Lledó de la UIB.
9 d’abril: assistència del president i del secretari general a la Jornada sobre
Cooperativisme de Consum, organitzada per UCTAIB (Unió de Cooperatives de
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Treball Associat de les Illes Balears) i Hispacoop (Confederación Española de
Cooperativas de Consumidores y Usuarios) a la seu de la Conselleria de
Benestar Social.
25 d’abril: conferència del president, amb el títol “El Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears”, en el marc de la Jornada Institucional de la Unió General
de Treballadors, que tingué lloc a l’hotel Illa de Mallorca.
14 de maig: assistència del president i del secretari general a l’acte de presa de
possessió del nou rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve.
16 de maig: assistència del president i del secretari general a la Jornada sobre
Les Condicions de Treball en el Sector Turístic Balear organitzada per la UIB i
realitzada a l’Escola Universitària de Turisme. Hi participaren Tomás Sala
Franco, catedràtic de dret del treball i de la Seguretat Social de la Universitat de
València (amb la conferència “Contractación, plantillas y movilidad), Abdón
Pedrajas Moreno, catedràtic de dret del treball i de la Seguretat Social de la
Universitat de Burgos i misser (el títol de la seva ponència fou “Jornada y salario”) i la catedràtica en dret del treball i de la Seguretat Social de la UIB,
Remedios Roqueta Buj.
20 de maig: assistència del president a la conferència “Humanisme, tecnologia
i ciència”, a càrrec de José Antonio Marina Torres, filòsof i pensador, que tingué
lloc a la sala d’actes de la Banca March. Aquesta conferència formà part del
cicle “De 1982 a 2002. Del Servei de Càlcul al Centre de Tecnologies de la
Informació. Vint anys de tecnologia a la UIB i a la CAIB”.
14 de juliol: visita de presentació institucional del CES del president i del secretari general al nou rector de la UIB, Avel·lí Blasco Esteve.

3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT

Relacions amb els altres
CES de l’Estat

Dins del marc dels contactes i els projectes comuns que s’han establert el 2003
amb les institucions homònimes de la resta de comunitats autònomes i de
l’Estat, podem esmentar el següent:
- 6 i 7 de febrer: el secretari general i el president participaren a les jornades “25
Años de Diálogo Social: Balance y perspectivas de futuro” que tingueren lloc a
l’esglèsia de San Pedro Mártir de Toledo organitzades pel CES de Castella-La
Manxa i amb la participació d’altres CES autonòmics espanyols. En aquesta trobada, inaugurada per Eduardo Zaplana Hernández-Soro, ministre de Treball i
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José Bono Martínez, president de Castella-La Manxa, es féu la conferència “El
valor democrático del diálogo social”, per Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo
Ferrer, catedràtic de dret del treball i de la Seguretat Social, i les següents taules rodones:
-

“El diálogo social en 25 años de democracia. Perspectivas de futuro”
“El diálogo social en Castilla-La Mancha”
“La concertación social en la sociedad del siglo XXI. Dificultades y
posibilidades”
“La concertación social ante la Convención Europea”

- 3 i 4 d’abril: el secretari general i el president participaren a la Primera trobada anual de presidents i secretaris generals dels CES que tingué lloc a la “Casa
de la Moneda” de Toledo, i fou organitzada pel CES de Castella-La Manxa. Els
temes tractats foren:

- 12 i 13 de maig: participació de Neus Marí Serra, documentalista del CES de
les Illes Balears, i del secretari general a les Jornades La documentación y los
gabinetes de prensa en los Consejos Económicos y Sociales” que tingueren lloc
a Santander i foren organitzades pel CES de Cantàbria. Neus Marí Serra participà a la taula rodona “Las nuevas tecnologías aplicadas a la documentación”,
que es féu el dia 12, amb la ponència “Los centros de documentación de los
CES ante las nuevas tecnologías: sistemas utilizados. Perfil del nuevo documentalista y el usuario que llega”.
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Relacions amb els altres
CES de l’Estat

1. Informe i valoració de les actuacions realitzades pels CES durant el
2002
2. Actualització de la recopilació de la normativa dels CES
3. Estudi sobre “El paper dels CES al s. XXI”
4. Situació i desenvolupament del portal CESESPAÑOLES
5. Informe sobre els treballs i acords realitzats pels CES de l’Arc Atlàntic
6. Informe de situació de l’estudi sobre les “Polítiques d’Inclusió Social”
7. Proposta d’estudi sobre les possibles recomanacions a realitzar als
governs autonòmics i central en matèria de seguretat i salut dels treballadors
8. Proposta de ponència de treball sobre les conseqüències jurídiques de
l’incompliment de l’obligació de sol·licitar Dictamen preceptiu als CES
9. La documentació i els gabinets de premsa als CES
10. Proposta d’estudi sobre “La situació sociolaboral de la dona”
11. Preparació de les Jornades que es celebren l’octubre sobre
“L’ampliació de la Unió Europea: efectes en el desenvolupament econòmic i social”

i

nforme d’activitats

2003

Imatge de les Jornades "La documentación y los gabinetes de
prensa en los Consejos Económicos y Sociales" organitzades pel
CES de Cantàbria a Santander, amb la participació de la documentalista i el secretari general del CES de les Illes Balears.

Relacions amb els altres
CES de l’Estat

- 26 de juny: assistència del secretari general a l’acte que, sota la presidència
del rei, tingué lloc a la seu del CES del Regne d’Espanya per la inauguració dels
actes commemoratius del centenari de l’Institut de Reformes Socials, organitzat
pel CES d’Espanya. El mateix dia, al matí, el secretari general i la documentalista, Neus Marí Serra, participaren a la reunió del grup de treball de documentació que dirigeix el CES de les Illes Balears. El president excusà l’assistència
ja que coincidí l’acte amb el discurs d’investidura del nou president del Govern
balear, Jaume Matas Palou.
- 16, 17 i 18 de juliol: assistència del president i el secretari a la trobada organitzada pel CES del Regne d’Espanya tiulada La situación socioeconómica y
laboral en España y las políticas de protección social que tingué lloc a la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. El director de la trobada fou Ignasi Faura Ventosa, conseller del grup III del CES d’Espanya. A la
reunió es revisaren tots els acords presos el mes d’abril a Toledo i es feren les
aportacions a l’estudi i aclariment del paper dels CES, que havien realitzat els
diferents equips de treball, a on hi havien participat els nostres tècnics.
Després de la inauguració, a càrrec de Jaime Montalvo Correa -president del
CES d’Espanya-, Francisco Pérez de los Cobos (president de la Comissió de la
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Memòria del CES d’Espanya) i Ignasi Faura Ventosa, es feren les següents
intervencions:
-

-

-

-

-

-

-

“La protección social en el futuro de la Unión Europea”. Teresa López
López, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
de la Universitat Complutense de Madrid
Taula rodona sobre “La situación económica de España”. Hi intervingueren Jorge Aragón Medina, Enrique de la Lama-Noriega Cardús,
Maximino Carpio García i Antonio Ferrer Sais (consellers del CES
d’Espanya)
“El gasto social en España: evolución y eficiencia”. Jesús Ruiz-Huertas
Carbonell, catedràtic d’economia de la Universitat Rey Juan Carlos de
Madrid
“Las políticas sociales y su descentralización en España”. José Manuel
González-Páramo y Martínez-Murillo, catedràtic d’hisenda pública de
la Universitat Complutense de Madrid
Taula rodona sobre “Mercado de trabajo y relaciones laborales”. Hi
intervingueren Josu Frade Ordriozola, Francisco Moraleda García de
los Huertos, Francisco Pèrez de los Cobos Orihuel i Marcos de Castro
Sanz -consellers del CES d’EspanyaTaula rodona sobre “Calidad de vida y protección social en España”
amb Héctor Maravall Gómez-Allende, Roberto Suárez García,
Ignasi Faura Ventosa i Joan Pujol Segarra (consellers del CES
d’Espanya)
“Nuevas necesidades y nuevas políticas sociales”. José Sánchez
Faba, president de Cáritas

La clausura fou a càrrec de Jaime Montalvo Correa.
Aquesta trobada tenia com a objectiu donar a conèixer la Memoria 2002 sobre
la situación socioeconómica y laboral elaborada pel CES d’Espanya, que s’elabora anualment i eleva al Govern espanyol.

- 15 d’octubre. Es féu la 2a Trobada Anual dels Consells Econòmics i Socials a
Cuenca. Els temes tractats foren:
1. Actualització de la recopilació de la normativa dels CES
2. Directrius de l’estudi “Políticas de Inclusión Social”
3. Procediment normalitzat sobre l’emissió de dictàmens

97

Relacions amb els altres
CES de l’Estat

També s’hi féu una reunió amb representants del CES autonòmics i del CES
d’Espanya en la qual s’analitzaren les funcions dels secretaris generals d’aquests òrgans consultius.
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4. Conseqüències jurídiques de l’incompliment de l’obligació de sol·licitar
dictamen
5. I Jornadas sobre Documentación y Comunicación de los Consejos
Económicos y Sociales
6. Reunió dels secretaris generals que tingué lloc el 17 de juliol a
Santander
7. Coordinació dels CES per a l’any 2004
- 16 i 17 d’octubre. Participació del president i el secretari general a les Jornades
La ampliación de la Unión Europea: Efectos en el Desarrollo Económico y Social
que tingueren lloc a la seu de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a
Cuenca, organitzades pel CES de Castella-la Manxa.
Inaugurà les Jornades José Manuel Martínez Cenzano, batle de Cuenca, i
María Luisa Araújo Chamorro, consellera d’Economia i Hisenda de Castella-La
Manxa. Manuel Marín González, secretari d’Internacional del PSOE, parlà de
“España ante la Ampliación: Riesgos y Posibilidades”; Gerardo Galeote
Quecedo, portaveu del PP al Parlament europeu, ho féu de “La nueva Europa:
ventajas e inconvenientes para España”; la conferència “Repercusión de la
Ampliación sobre las empresas españolas“ fou a càrrec de José Isaías
Rodríguez García-Caro, delegat de la CEOE davant de la Unió Europea, i
Gervasio Cordero Mestanza, subdirector general de programació territorial i
avaluació de programes comunitaris del Ministeri d’Hisenda impartí sobre
“Futuro y perspectivas de los Fondos Europeos”.
El 17 d’octubre, Miguel Moltó Calvo, director de la representació de la Comissió
Europea a Espanya, féu la intervenció titulada “Consecuencias para la economía española”; José María Zufiaur Narvaiza, conseller del Comitè Econòmic i
Social Europeu, parlà dels “Efectos sobre el Mercado de Trabajo”; Fidel
Ferreras Alonso, membre de l’Institut Europeu de Seguretat Social, conferencià
sobre “Los Sistemas de Protección Social: Sistemas comparados de los nuevos
países y de la Europa de los 15” i, per últim, Javier Rodríguez Palacios, adjunta la direcció de la Confederació de Cooperatives Agràries d’Espanya, parlà
sobre “El Futuro de la Política Agraria Común”.

Relacions amb els altres
CES de l’Estat

La clausura fou a càrrec de Justo Zambrana Pineda, president del CES de
Castella-La Manxa.
Aquestes comunicacions han estat recollides a la publicació La ampliación de la
Unión Europea: Efectos en el desarrollo económico y social. Toledo: Consejo
Económico y Social de Castilla-La Mancha, 2004.

98

i

nforme d’activitats

2003

3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
El CES és un òrgan consultiu i les seves actuacions tenen aquesta naturalesa.
No és, per tant, una institució pública que executi un programa polític o uns serveis als ciutadans. Des d’aquesta realitat, la presència del Consell als mitjans
de comunicació té la incidència justa i característica d’aquest tipus d’òrgan.
Així, durant l’any 2003, el CES ha tingut presència als mitjans de comunicació,
televisió, ràdio i premsa escrita, amb repercussió per diferents temes: presentació de la institució, presentació de publicacions i extractes dels seus continguts,
elaboració de dictàmens, nomenaments i cessaments de membres, presència
en actes institucionals, etc.
S’ha presentat la institució en diferents mitjans:
24 de març: entrevista al president en el programa “La Pasarela” dirigit per
Àngela Seguí (Última Hora Ràdio).
26 de març: emissió al programa de televisió “Economia sostenible” del Canal 4
de l’entrevista realitzada al president.
11 de juliol: entrevista al president per a l’informatiu de Ràdio Nacional d’Espanya a les Balears.
17 de setembre: el president és entrevistat per a la revista que publica regularment l’associació francesa Voisins et Citoyens.
-

“Nuestras propuestas tienen la criba de la discusión y el consenso de las
entidades representadas en el CES: entrevista a Francesc Obrador
Moratinos, president del Consell Econòmic i Social”, a Ultima Hora. [E] de
Mallorca: información de personas, empresas y negocios (11.12.2003)

Es poden destacar les notícies referents a la presentació de publicacions:

-

“Presentado el libro “Pagesos en un consell d’administració” que explica la labor de Agroilla”, a Ultima Hora (22.07.2003)
“Agroilla, les claus de l’èxit”, a El Mundo / El día de Baleares
(27.07.2003)
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21 de juliol: Pagesos en un consell d’administració: El cas Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola.
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14 d’octubre: El treball fix discontinu a les Illes Balears: Estudi tècnic.
Converses. Dictamen
-

“Los expertos analizan en un libro los problemas del trabajo en
Baleares”, a El Mundo / El día de Baleares (15.10.2003)
“El Govern crea una comisión de expertos para regular la situación de
los fijos discontinuos : el CES presenta un estudio sobre esta figura
laboral tan importante en las Islas”, a Ultima Hora (15.10.2003)

31 d’octubre: Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de
les Illes Balears.
-

“Un informe del Consell Econòmic i Social recomienda seguir invirtiendo en investigación y desarrollo”, a Diario de Mallorca (01.11.2003)
“Balears en la cola del gasto de I+D de las empresas”, a Ultima Hora.
[E] de Mallorca: información de personas, empresas y negocios
(06.11.2003)

També ha tingut interès informatiu la realització de seminaris:
11 de setembre: audició europea “Por un turismo para todas las personas y
socialmente sostenible”.
-

“Zontur prevé “buenas perspectivas para 2004 tras el balance positivo
de este año”: El Comité Económico y Social Europeo aprueba en
Calvià un documento para la cumbre turística de Venecia”, a Diario de
Mallorca (12.09.2003)

La presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat
de les Illes Balears 2002 a Mallorca, Menorca i Eivissa ha suscitat l’aparició de
notícies referents, tant a l’acte de presentació com al contingut d’aquesta publicació:
-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

-
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25 de novembre: el president entra en directe a Ultima Hora Ràdio a
les 11.25 h per parlar de la presentació de la Memòria 2002.
25 de novembre: el president parla per a l’informatiu del migdia de la
Cope d’Eivissa i Formentera sobre la presentació de la Memòria 2002
i la presència de les Pitiüses en l’esmentat document.
25 de novembre: Ona Mallorca entrevista el president sobre la presentació de la Memòria 2002.
26 de novembre: Ràdio Nacional i Onda Cero entrevisten el president
sobre la presentació de la Memòria 2002.
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27 de novembre: presentació a la sala d’actes del Parlament.
-

“L’informe del CES al Parlament”, a Diari de Balears (27.11.2003)
“El Consell Econòmic i Social presenta su memoria anual de 2002 en
el Parlament balear”, a Ultima Hora (28.11.2003)

4 de desembre: presentació al Consell Insular de Menorca.
-

-

“El 94% de los turistas llegan a Menorca en verano : según el informe
del Consell Econòmic i Social correspondiente al año 2002, es la isla
con la estacionalidad turística más alta del archipiélago balear”, a
Ultima Hora (05.12.2003)
“Menorca cuenta con la peor dotación sanitaria de Baleares : la ratio
de médicos es la más baja según la memoria 2002 del CES”, a Diario
de Menorca (05.12.2003)

12 de desembre: presentació al Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

-

“Los 13.200 jubilados pitiusos cobran las pensiones más bajas de
Baleares : el informe del CES revela que la esperanza de vida en
Eivissa y Formentera es inferior a la de Mallorca y Menorca”, a Ultima
Hora Ibiza (13.12.2003)
“La esperanza de vida de los pitiusos se sitúa en 78,6 años : los hombres viven una media de 75,3 años y las mujeres llegan hasta los 82,1.
Los más longevos de Balears son los menorquines, con un promedio
de 79,3 años”, a Diario de Ibiza (13.12.2003)

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-
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Capitol quart:
GESTIÓ DELS RECURSOS
HUMANS, EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST
I DOCUMENTACIÓ

Un equip humà per al CES

4.2.

El pressupost del CES en el 2002 i la
seva execució

4.3.

L’arxiu documental del CES i la pàgina
web.

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

4.1.
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4.1. UN EQUIP HUMÀ PER AL CES
La Relació de llocs de feina del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
aprovada el dia 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 96, d’11 d’agost de 2001 i BOIB
núm. 114, de 22 de setembre de 2001), autoritzava inicialment a cobrir per funcionaris en comissió de serveis els llocs de treball anomenats cap de secretaria, tècnic jurídic i tècnic economista.
Posteriorment, durant l’exercici de 2002 (BOIB núm. 67 de 4 de juny de 2002),
es va procedir a modificar determinats aspectes de la Relació de llocs de feina,
permetent que dues places d’administratiu i una d’auxiliar, també poguessin ser
cobertes per funcionaris en comissió de serveis.
Això va permetre gaudir d’un procediment per cobrir ràpidament i eficaçment
aquests llocs de feina i disposar del personal necessari per posar en marxa la
nova institució.
Ara bé, el propi funcionament del CES, com a institució estatutària consultiva de
les Illes Balears que participa en el procés d’elaboració de les normes legislatives i reglamentàries que tinguin contingut econòmic, social i laboral, així com el
fet de constituir una secció pressupostària inclosa dins els pressuposts generals
de la CAIB, va fer necessària una modificació en la regulació dels seus recursos humans, eliminar la dualitat personal laboral/funcionaris dels llocs de feina
i establir que determinades tasques i funcions pròpies dels llocs de treball quedin reservades a funcionaris.
Per altra part, en alguns llocs de treball que exigeixen una dedicació, responsabilitat, coneixements i especial confiança de la Presidència de la institució,
aquesta ha de poder designar lliurament els funcionaris públics que ocupin
aquests llocs que, en definitiva, composen el gabinet del president del CES.

D’aquesta forma es va finalitzar un procés de reforma, normalització, claredat i
eficàcia en la composició i funcionament del recursos humans del CES.
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Un equip humà

En aquest sentit, i mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 11/2002,
de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives (BOIB núm. 156, de
28 de desembre de 2002), es va modificar l’article 18 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), com a pas previ a la Resolució de la Presidència
del CES de 7 de març de 2003 (BOIB núm. 35, de 15 de març de 2003), per la
qual es va fer públic l’Acord del Ple que va aprovar la nova Relació de llocs de
feina del CES.
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Durant l’exercici de 2003, l’organigrama de personal del CES ha estat ocupat de
la següent forma:
President
Francesc Obrador Moratinos
Secretària personal: Marta Tarragó Ginard
Secretari general
Pere Aguiló Crespí

Cap de Gabinet
Miquel Guillem Campins

Cap de negociat II
Francesc Fuster Sansó

Assessor economista
Ferran Navinés Badal

Assessor jurídic
Núria Garcia Canals

Documentalista
Mª Neus Marí Serra

Cap de negociat I
Antoni Andreu Salom

4.2. EL PRESSUPOST DEL CES EN EL 2003 I LA SEVA EXECUCIÓ
L’exercici de 2003 va ser el segon any de funcionament del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears amb una dotació pressupostària pròpia, la qual cosa
va permetre que, amb aquesta disposició de recursos materials i humans i l’experiència acumulada de l’any anterior, el CES desenvolupés amb normalitat la
seva tasca com a òrgan consultiu i pogués donar a conèixer la institució, la seva
activitat, els seus dictàmens, estudis i opinions.

El pressupost

De conformitat amb el que estableix l’article 17 de la Llei 10/2000 de 30 de
novembre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150 de
09-12-2000), el CES va disposar, durant l’exercici del 2003, per a l’acompliment
de les seves finalitats, 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 2003 presentava una dotació de
crèdit definitiu de 789.876,92 euros. D’aquest total, 741.786,92 euros corresponien a despeses de funcionament (despeses de personal, despeses corrents i
transferències corrents), i 48.090,00 euros a inversions reals.
El pressuposts per al 2003 es va distribuir, per capítols, de la següent forma:
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Crèdit
definitiu

Executat

Capítol 1- Despeses de personal

419.987,92

406.571,22

96,80

Capítol 2- Despeses corrents

174.311,32

172.803,22

99,13

Capítol 4- Transferències corrents

147.487,68

146.910,85

99.61

48.090,00

48.065,10

99,95

789.876,92

774.350,39

98,03

DESPESES 2002

Capítol 6- Inversions reals
TOTAL

Percentatge

El nivell d’execució global del pressupost de despeses del CES per al 2003,
mesurat mitjançant el percentatge que suposen les obligacions reconegudes en
relació al crèdit definitiu, és del 98,03 %, mentre que l’execució per capítols és
la següent :
Capítol 1 ( 96,80 %), Capítol 2 (99,13 %), Capítol 4 (99,61 %) i Capítol 6 (99,95 %).
DESPESES CORRENTS
Les despeses corrents més importants del CES, a banda dels arrendaments
dels locals i del servei de neteja, corresponen als conceptes de dietes, locomoció i trasllats dels membres dels òrgans col·legiats de la pròpia institució
(Plenari, Comissió Permanent i comissions de treball), a reunions, conferències
i cursos, ocasionades per les activitats institucionals realitzades i de les quals
s’informa detalladament en aquesta Memòria i, finalment, en el concepte
d’Estudis i treballs tècnics necessaris per a l’elaboració de certs Dictàmens,
Estudis i Publicacions.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Per altra part, també es va imputar a aquest capítol l’aportació del CES al
Centre Balears Europa per a la participació en el projecte anomenat “Eurdebat”,
així com les mensualitats corresponents a les beques per a la formació del
Programa TUO (Titulats Universitaris a l’Ocupació), signat amb la Universitat de
les Illes Balears.
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El pressupost

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) i per la Resolució de Presidència de 7 d’abril de 2003 (BOIB
núm. 59 ext. de 28 d’abril de 2003).
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INVERSIONS
Les inversions reals més destacades, efectuades durant l’exercici de 2003 i amb
càrrec al capítol 6 del Pressupost, han estatt les destinades a l’adquisició de l’aplicació informàtica per a la gestió de la base documental del CES, així com la
dotació de publicacions, mobiliari i instal·lacions de la zona de la biblioteca.
D’altra banda, en referència a les despeses en inversions de caràcter immaterial,
destaca en primer lloc la realització i edició, per segon any, de la Memòria del CES
sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002 i la publicació de
500 exemplars del llibre: El cas Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola.

4.3. L’ARXIU DOCUMENTAL DEL CES I LA PÀGINA WEB
4.3.1. L’arxiu documental
L’arxiu documental està format per:
- L’arxiu d’expedients administratius.
- El fons documental.

Arxiu documental

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.

El fons documental consta de:
Fons bibliogràfic, tant en suport paper com electrònic:
- Publicacions periòdiques:
- Diaris locals (es conserva el darrer mes).
- Revistes, butlletins, etc.
- Publicacions oficials (BOIB, BOPIB, …).
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- Obres de referència.
- Monografies.
- Estudis, informes, memòries, estadístiques.
Actualment es procedeix a l’organització dels fons: s’ha realitzat el registre, amb
un total de 968 exemplars, amb 63 títols de revistes i butlletins, per a la seva
posterior incorporació a un catàleg automatitzat.
S’ha adquirit un programa gestor de bases de dades documental, on s’estan
introduint els registres per millorar la gestió i la consulta del fons. S’ha fet una
tria de la documentació i actualment s’han processat 95 exemplars.
Els fons es disposen per àrees d’interès i col·leccions:
- CES estatal.
- CES autonòmics.
- Ministeri de Treball i organismes de l’Estat.
- Govern de les Illes Balears (conselleries) i Illes Balears.
- Unió Europea.
- Sindicats.
- Fons per matèries:
- Dret i legislació.
- Situació de l’economia, treball i societat de Balears (documentació per a
la Memòria: Govern, bancs, empreses, associacions, etc.)- General.

El servei de documentació ha ofert, entre altres, els següents serveis específics:
- Recerques d’informació (tant en paper com a través d’Internet).
- Adquisició de publicacions: per donatiu, compra o préstec interbibliotecari.
- DSI (Difusió Selectiva d’Informació): realització d’un buidatge mensual de les
publicacions oficials (BOE, BOIB i DOCE) amb les disposicions que fan referència als temes de les comissions de treball del CES.
- Dossiers de premsa (per temes).

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. També s’han analitzat les necessitats per fer-ne una revisió en vistes a una versió posterior.
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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, treballs en curs i notícies
de la realització d’actes.

Arxiu documental

El CES de Balears s’ha incorporat també 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. El nombre de documents que hi ha introduïts actualment són 36.
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Apèndix:

•

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)*

•

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)*

•

Decret 131/2002, de 18 d’octubre, sobre percepció d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, d’estada
i d’assistència a les sessions del Consell Econòmic i Social,
(BOIB núm. 128, de 24 d’octubre de 2002)*

•

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. 70, del 12 de juny de 2002)*

•

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 20020 (BOIB núm. 81, de 6 de juliol de 2002)*

•

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. 035, de 15 de març de 2003)

•

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)

•

Correcció d’errades advertides a la Resolució de la Presidència
de 7 de març de 2003, 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. 063, de 6 de maig de 2003)

* S’hi inclou el text complet
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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)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 9.2 de la Constitució Espanyola assenyala com un dels deures dels
poders públics el facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix en l’article 9 que les institucions d’autogovern, en acompliment de les finalitats que els són pròpies, promouran la llibertat, la justícia i el progrés socioeconòmic entre tots els ciutadans
de les Illes Balears, com a principis de la Constitució, així com la seva participació en la vida política, cultural, econòmica i social.
L’article 10.18 del mateix text legal estableix com a competència exclusiva de la
comunitat autònoma el foment del desenvolupament econòmic de la comunitat,
d’acord amb les bases i la coordinació general de l’activitat econòmica.
L’article 11.8 de l’Estatut atribueix a la comunitat autònoma en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat i, quan pertoqui, en els termes que aquesta estableixi, el desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria d’ordenació i de planificació de l’activitat econòmica de la comunitat en l’exercici de les competències
assumides en el marc de l’Estatut.

D’altra banda, la profunda imbricació entre el sistema productiu de Balears i la
problemàtica ecològica i ambiental, aconsella la incorporació d’aquesta perspectiva als criteris de composició del grup III del Pla, de les comissions del treball que al seu moment s’han de crear i, en definitiva, dels mateixos informes i
treballs del Consell.
És, doncs, un deure dels poders públics facilitar instruments i reforçar, institucionalment, les vies de comunicació i participació dels ciutadans a través d’organitzacions i associacions representatives d’interessos econòmics i socials.
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Normativa actualitzada

D’altra banda, l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, introduït
mitjançant la reforma feta per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa
que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de participació, d’estudi, de deliberació, d’assessorament i de proposta en matèria
econòmica i social, i deixa la regulació de la composició, la designació dels
membres, l’organització i les funcions a una llei posterior, i amb això s’acompleix
el que s’estableix en la norma institucional bàsica de la comunitat.
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Conscients d’això, es crea, mitjançant aquesta llei, el Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears com a marc estable i permanent de comunicació i diàleg,
tant dels agents econòmics i socials entre si, com d’aquests amb l’Administració
autonòmica, sense oblidar-ne la configuració com a òrgan de consens i reforç
de la participació d’aquests agents en la presa de decisions. Respon, doncs, a
la legítima aspiració dels agents econòmics i socials perquè les seves opinions
i els seus plantejaments siguin tinguts en compte a l’hora d’adoptar decisions
que puguin afectar els interessos que els són propis.
La Llei atribueix al Consell Econòmic i Social un conjunt de funcions que s’adeqüen a la finalitat i els objectius que en crear-lo es persegueixen, i se’l dota de
personalitat jurídica i d’organització pròpia i d’un règim de funcionament diferenciat, tot això per garantir la imparcialitat d’aquest òrgan en l’exercici de les
seves funcions.
Les característiques bàsiques que informen sobre aquesta Llei són: la independència i la imparcialitat, la varietat i la pluralitat en relació amb l’origen dels seus
membres, una funció consultiva àmplia, que es materialitza mitjançant l’emissió
de dictàmens en relació amb l’activitat normativa del Govern en matèria socioeconòmica i laboral i, per acabar, una capacitat d’autonomia i d’organització
àmplies, que es concreten en l’elaboració del seu reglament d’organització i funcionament i en la previsió d’un règim pressupostari propi.
La regulació actual, dins el marc exposat abans, suposa la creació i la posada
en funcionament d’un òrgan consultiu, la màxima virtut del qual resideix a configurar una plataforma de trobada i de diàleg amb els agents econòmics i socials
que contribueixi a la recerca de solucions positives per als interessos de tota la
societat de les Illes Balears.

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

TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. 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.
2. El Consell Econòmic i Social es configura com a 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. En qualsevol cas, les relacions
entre aquest i el Govern i l’Administració de la comunitat autònoma, s’articularan a través de la conselleria competent en matèria de treball.

114

i

nforme d’activitats

2003

Article 2. Funcions
1.Corresponen al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears les funcions
següents:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, en relació amb
les matèries següents:
Primer. Avantprojectes de llei 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, en relació amb
les matèries següents:
Primer. Projectes de disposicions administratives que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·licitin el Govern
o les entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma
que es determini en el Reglament d’organització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les
Illes Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l’aprovació de l’avantprojecte de llei de pressuposts generals, on s’inclouran propostes i
recomanacions en relació amb el 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 en relació amb la situació socioeconòmica i laboral de
les Illes Balears.
f) Elaborar el seu reglament d’organització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic
i Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió
de matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
i) Qualsevol altra assignada per llei.
2. El Consell Econòmic i Social, a través de la seva presidència, pot sol·licitar
tota la informació complementària sobre els assumptes que se li sotmetin a con-
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3. La seva seu és a la ciutat de Palma, sense perjudici que pugui fer-ne sessions en qualsevol altra localitat de les Illes Balears.
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sulta, sempre que aquesta informació sigui necessària perquè n’emeti el dictamen. Així mateix, pot demanar el parer d’institucions, d’entitats o de persones
amb notòria competència tècnica en les matèries relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta.
3. Amb caràcter previ a l’emissió de dictàmens, informes o estudis el Consell
Econòmic i Social podrà obrir un tràmit d’audiència per tal que hi participin,
segons la matèria tractada, les organitzacions sindicals i empresarials que no
formin part del Consell i que siguin representatives en un sector productiu o
laboral específic en l’àmbit de les Illes Balears, ja que superen el deu per cent
dels delegats sindicals o de la representativitat empresarial. Aquest tràmit serà
preceptiu en els supòsits prevists a les lletres b) i c) de l’apartat 1 d’aquest article.
Article 3. Termini d’evacuació de dictàmens
1. El Consell Econòmic i Social ha d’emetre els dictàmens establerts en les lletres a) i b) de l’apartat primer de l’article segon, en el termini d’un mes. En el cas
que en la tramesa de l’expedient es faci constar de manera expressa i raonada
la urgència, el termini per evacuar-lo serà de quinze dies des de la recepció.
Havent transcorregut el termini corresponent sense que s’hagi emès dictamen,
aquest s’entendrà evacuat amb els efectes que legalment o reglamentàriament
fossin procedents.
2. Quan un projecte o un assumpte dels que preveu aquest article hagi de ser
sotmès a dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, l’expedient per
trametre inclourà el dictamen del Consell Econòmic i Social que hi hagués recaigut.
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TÍTOL II
Composició del Consell Econòmic i Social
Article 4. Composició
El Consell Econòmic i Social estarà integrat per un total de trenta-set membres,
els quals han de tenir la condició política de ciutadans de les Illes Balears, d’acord amb la distribució següent:
a) El president.
b) El grup I estarà integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions empresarials.
c) El grup II estarà integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions sindicals.
d) El grup III estarà constituït per dotze membres distribuïts de la manera
següent:
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Un representant del sector agrari.
Un representant del sector pesquer.
Un representant del sector d’economia social.
Un representant de les associacions de consumidors i usuaris.
Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
Un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals.
Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin
com a finalitat principal la protecció del medi ambient.
Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits
entre persones amb especial preparació i de prestigi reconegut en
l’àmbit corresponent.
Tres a proposta dels consells insulars i dos a proposta del Govern
de les Illes Balears.
Article 5. Designació i nomenament
1. Els membres del Consell Econòmic i Social representants del grup I seran
designats per les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de
les Illes Balears, en proporció a la seva representativitat, d’acord amb el que
estableix la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 1/1995, pel
qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors.
2. De la mateixa manera, es designaran els membres integrants del grup II, que
correspondrà a les organitzacions sindicals més representatives, de conformitat
amb el que disposen els articles 6.2 i 7.1 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.
3. Els membres del grup III seran designats pel Govern de les Illes Balears,
havent consultat les institucions, entitats i associacions de rellevància en cada
sector.

Article 6. Mandat
1. El mandat dels membres del Consell Econòmic i Social serà de quatre anys,
a partir del seu nomenament, i serà renovable per períodes de la mateixa durada.
2. Havent expirat el període del mandat corresponent, els membres del Consell
Econòmic i Social seguiran en funcions fins a la presa de possessió dels nous
membres.
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Article 7. Cessament
1. Els membres del Consell Econòmic i Social cessaran en les seves funcions
per alguna de les causes següents:
a) Expiració del termini del seu nomenament.
b) A proposta de les organitzacions o institucions que en promogueren el
nomenament.
c) Renúncia expressa, acceptada per la Presidència del Consell
Econòmic i Social i, en el cas de renunciar-hi el president o la presidenta, pel Govern.
d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
e) Condemna per delicte dolós, en virtut de sentència ferma.
f) Per incompliment del deure de reserva que comporta l’exercici del
càrrec.
g) Per incompatibilitat sobrevinguda.
h) Per pèrdua de la condició política de ciutadà de les Illes Balears.
i) Per la votació en contra dels dos terços del Ple del Consell, només en
allò que fa referència a la Presidència, en una votació realitzada a
aquest efecte.
j) Per defunció.
2. El cessament s’acordarà per decret del Consell de Govern. En els casos prevists en els apartats f) i g) es requerirà l’audiència de la persona interessada i
l’informe del Ple del Consell Econòmic i Social.

El CES, un òrgan consultiu
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3. Qualsevol vacant anticipada, que no sigui per acabament de mandat, serà
coberta per l’organització, l’associació o la institució que correspongui, en la
forma establerta per a la designació o proposta respectives. El mandat del nou
membre finalitzarà al mateix temps que el de la resta dels integrants del Consell
Econòmic i Social.
Article 8. Incompatibilitats
La condició de membre del Consell Econòmic i Social és incompatible amb l’exercici dels càrrecs o de les funcions següents:
a) Diputat del Parlament de les Illes Balears.
b) Membre del Congrés dels Diputats, del Senat o del Parlament
Europeu.
c) Membre del Govern, alt càrrec polític o qualsevol altre càrrec que
impliqui mandat representatiu de l’Estat, de les comunitats autònomes,
dels consells insulars o de les entitats locals.
d) Es mantenen en servei actiu les persones que són funcionaris públics
i tenen la condició de membres del Consell, si han optat per aquesta
situació. Els membres del Consell i les persones que n’ocupin la
Presidència o la Secretaria General, que siguin funcionaris i que, per la
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seva dedicació especial, no puguin optar per seguir en servei actiu,
passaran a la situació de serveis especials.
e) Es presumirà que tots els membres del Consell Econòmic i Social són
compatibles i, en el moment de la presa de possessió, s’ha de realitzar
la declaració jurada corresponent de compatibilitat o, si és procedent,
la renúncia expressa al càrrec.

TÍTOL III
Òrgans i funcionament del Consell Econòmic i Social
Article 9. Dels òrgans del Consell Econòmic i Social
El Consell Econòmic i Social s’estructura en òrgans unipersonals i en òrgans
col·legiats.
1. Són òrgans unipersonals els següents:
a) El president.
b) Els vicepresidents.
c) El secretari general.
2. Són òrgans col·legiats els següents:
a) El Ple.
b) La Comissió Permanent.
c) Les comissions de treball.

1 S’ha de tenir en compte el que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 19/2001,
de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2002 (BOIB núm. 156 ext., de 21 de desembre de 2001):
L’òrgan de contractació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és el seu president. No
obstant això, amb caràcter previ a l’aprovació de l’expedient de contractació, necessitarà l’autorització del Consell de govern en els supòsits següents:
a) Quan el pressupost del contracte sigui igual o superior a 150.253,03 euros.
b) En els contractes de caràcter plurianual, quan es modifiquin els percentatges o el màxim
d’anualitats en els termes legalment prevists.
c) Quan el pagament dels contractes es concerti mitjançant el sistema d’arrendament financer o mitjançant el sistema d’arrendament amb opció de compra i el nombre d’anualitats
superi els quatre anys a partir de l’adjudicació del contracte.
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Article 10. President1
1. 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, havent-ho 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.
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2. Correspondrà al president del Consell Econòmic i Social l’exercici de les funcions següents:
a) La direcció i representació de la institució.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-les quan li
correspongui i moderar-ne el desenvolupament.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas d’empat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne l’acompliment.
f) Les funcions que se li atribueixin reglamentàriament.
Article 11. Vicepresidents
1. El Consell Econòmic i Social tendrà dos vicepresidents elegits pel Ple, per
majoria simple en votació secreta, a proposta, cadascun d’ells, dels membres
representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les
organitzacions sindicals, respectivament.
2. Aquesta elecció serà notificada al Consell de Govern de les Illes Balears.
3. Els vicepresidents substituiran el president, per l’ordre de prelació que fixi el
Ple, en els supòsits de vacant, absència o malaltia i podran exercir, a més, les
funcions que expressament els delegui el president.
Article 12. Secretaria General
1. La Secretaria General és l’òrgan d’assistència tècnica i d’administració del Consell
Econòmic i Social i el dipositari de la fe pública en relació amb els seus acords.

El CES, un òrgan consultiu
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2. El titular de la Secretaria, 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 econòmica i de treball.
3. Les funcions de la Secretaria General són les següents:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió
Permanent i de les comissions de treball.
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.
c) Custodiar la documentació.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots
particulars i d’altres documents confiats a la seva custòdia.
e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials .
f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se li encomanin
especialment.
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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 motiven aquesta
situació i del nom de les persones que, no obstant això, són presents
en el lloc i a l’hora prevists per a l’inici de la sessió no duta a terme.
i) 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.
Article 13. Del Ple del Consell Econòmic i Social
1. 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.

Article 14. Funcionament del Ple
1. El Ple es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre. Així mateix, pot reunir-se amb caràcter extraordinari a iniciativa del president, de la Comissió Permanent o d’un nombre de membres que en representin un terç del total.
2. El Ple del Consell Econòmic i Social quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, quan hi assisteixin, com a mínim, dos terços dels seus membres, incloent-hi el president. En segona convocatòria, serà suficient l’assistència de la meitat més u dels seus membres. Si no hi fos present el secretari general, el president designarà, d’entre tots els membres presents, la persona que
hagi de realitzar les funcions de secretari en aquella sessió.

121

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

2. Són competències del Ple:
a) Elaborar i aprovar el Reglament intern d’organització i funcionament
per majoria de dos terços dels seus membres i trametre’l al Consell de
Govern perquè l’aprovi i el publiqui.
b) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
c) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l’exercici de les funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
d) 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 d’aquesta llei.
e) Aprovar la memòria anual.
f) Elegir els vicepresidents.
g) Aquelles altres que no estiguin assignades de manera expressa a
altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
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3. Els acords del Ple s’adoptaran per majoria dels seus membres, excepte en
els casos en què, d’acord amb aquesta llei, s’exigeixi una majoria especial.
4. El president desfarà els empats mitjançant el seu vot de qualitat.
5. Els membres presents que discrepin de la decisió majoritària poden formular
vots particulars que, havent-los signat, s’uniran a l’acord adoptat.
6. Les sessions del Ple no tenen caràcter públic, sense perjudici que, en determinats casos o circumstàncies, pugui donar-se audiència als grups representatius d’activitats econòmiques o socials d’acord amb el que disposa l’article 2.3
d’aquesta llei.
7. 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 aquesta llei.
8. El Reglament d’organització i funcionament desplegarà la manera en què el
Consell Econòmic i Social documentarà cada un dels seus dictàmens.
Article 15. La Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent, sota la direcció del president i assistida pel secretari general, tendrà les competències que es determinin reglamentàriament i
aquelles que li pertoquin per delegació del Ple.
2. La Comissió Permanent estarà integrada pel president i dos vocals per cada
un dels grups que composen el Ple, elegits per majoria simple pel Ple, a proposta de cada un dels grups respectius.
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Article 16. Les comissions de treball
1. Les comissions de treball són grups d’estudi per elaborar informes, projectes
o propostes per sotmetre’ls al Ple del Consell Econòmic i Social.
2. El Ple pot constituir les comissions de treball que cregui oportunes i en determinarà la composició i la durada. En la composició de les comissions de treball
que es creïn s’ha de respectar la proporcionalitat dels diferents grups que integren el Consell Econòmic i Social.
3. Quan hagin de tractar-se qüestions que afectin específicament els sectors
corresponents, poden intervenir en les sessions de les comissions de treball, en
els termes prevists en el Reglament d’organització i funcionament, els representants de les entitats representatives d’interessos econòmics o socials que no
formin part d’aquesta institució.
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TÍTOL IV
Règim economicofinancer i de personal
del Consell Econòmic i Social
Article 17. Règim econòmic
1. El Consell Econòmic i Social comptarà, per a l’acompliment de les seves finalitats, amb els recursos econòmics que a aquest efecte se li assignin en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears2.
2. El Consell elaborarà i aprovarà la seva proposta anual de pressuposts, la qual
trametrà al Govern amb els efectes prevists en la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. El Consell Econòmic i Social queda sotmès a la fiscalització i al control pressupostari de la Intervenció General de les Illes Balears.
Article 18. Règim de personal3
1. El personal al servei del Consell Econòmic i Social, d’acord amb el que estableixi la corresponent relació de llocs de treball, hi podrà estar vinculat mitjançant una relació subjecta a dret laboral.
2. Els funcionaris de qualsevol administració pública podran ocupar, per qualsevol dels sistemes prevists legalment, els llocs de treball del Consell Econòmic
i Social reservats a funcionaris, d’acord amb el que estableixi la corresponent
relació de llocs de feina.

Article 19. Indemnitzacions
Els membres del Consell Econòmic i Social tenen dret a la percepció, si n’és el
cas, d’indemnitzacions per despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència
a les sessions que es duguin a terme, d’acord amb el que disposin el Reglament
d’organització i funcionament i altres disposicions dictades per a l’aplicació d’aquesta llei.

2 El pressupost per al CES compta amb una secció pròpia, la 05, en els Presuposts Generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3 Redacció segons la disposició addicional tercera de la llei 11/2002, de 23 de desembre, de
mesures tributàries i administratives (BOIB núm. 156, de 28 de desembre de 2002).
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3. La selecció del personal i la provisió de llocs de treball s’hauran de fer mitjançant convocatòria pública i hauran de subjectar-se als principis de mèrit i
capacitat.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera
S’afegeix a l’article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats
dels membres del Govern i alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, l’apartat que es relaciona a continuació amb el contingut literal següent:
j) El president i els vicepresidents del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, quan aquests càrrecs siguin retribuïts.
Disposició addicional segona
Quan alguna de les organitzacions representades en el Consell Econòmic i
Social sofrís alteració de la seva representativitat, de conformitat amb la normativa en cada cas aplicable, el Consell Econòmic i Social adaptarà la configuració al nou estat en el termini de dos mesos, comptadors des de l’acreditació
d’aquesta circumstància
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera
1. Dins del termini dels trenta dies següents a l’entrada en vigor d’aquesta llei,
es designaran els membres del Consell Econòmic i Social.
2. Havent-se fet les designacions, el Consell de Govern, dins dels trenta dies
següents, els nomenarà i convocarà la sessió constitutiva. En aquesta sessió, i
mentre no siguin nomenats el president i el secretari, ocuparan aquests càrrecs
els membres de major i menor edat, respectivament.
Disposició transitòria segona
S’autoritza el Govern per efectuar les dotacions necessàries en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per al funcionament del
Consell fins que se n’aprovi el pressupost.
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Disposició transitòria tercera
El Reglament d’organització i funcionament s’ha de redactar en el termini màxim
de sis mesos, comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Mentre no s’aprovi el Reglament d’organització i funcionament del Consell
Econòmic i Social, hi serà d’aplicació directa la regulació continguda en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999.
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DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
El Govern de les Illes Balears pot dictar les normes reglamentàries i les disposicions administratives que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació
d’aquesta llei.
Els consellers d’Interior i d’Hisenda i Pressuposts habilitaran els mitjans necessaris per dotar el Consell Econòmic i Social dels mitjans personals i materials
necessaris per al seu funcionament.
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Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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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)
En acompliment del que disposa l’article 42 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears es va dictar la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), òrgan col·legiat
de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears.
En la disposició transitòria tercera d’aquesta Llei es preveu l’existència d’un
reglament d’organització i funcionament de la institució consultiva que reguli la
tramitació de les consultes que es facin al Consell i determini l’esquema organitzatiu de la tasca estatutària que li és encomanada.
L’article 13 de la Llei del Consell disposa que és competència del Ple l’aprovació del reglament intern d’organització i funcionament per majoria de dos terços
dels seus membres. El dia 25 de setembre de 2001 es va dur a terme la segona sessió del Ple del Consell –després d’haver-se constituït– i es va aprovar el
reglament esmentat.
Igualment, en l’article 13 es disposa que un cop aprovat el Reglament pel Ple,
s’ha de trametre al Consell de Govern perquè l’aprovi i n’ordeni la publicació.
Atès que segons l’article 1 núm. 2 de la Llei 10/2000 les relacions institucionals
del Consell s’articularan a través de la conselleria en matèria de treball a proposta del conseller de Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de
Govern a la sessió de dia 9 de novembre de 2001,

Article únic
Aprovar i ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del
Reglament intern d’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears que com a annex a aquest Decret s’incorpora.
Disposició final
Aquest Reglament començarà a vigir el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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ANNEX

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL
ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS, APROVAT PEL PLE DEL
DIA 25 DE SETEMBRE DE 2001.

TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa
1. 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.
2. El Consell Econòmic i Social es configura com a 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. En qualsevol cas, les relacions
entre aquest i el Govern i l’Administració de la comunitat autònoma s’articularan
a través de la conselleria competent en matèria de treball.
Article 2. Règim jurídic
1. L’organització i funcionament interns del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears es regiran per la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 150, de
9 de desembre de 2000), per aquest Reglament, per altres normes que siguin
d’aplicació al Consell i per les directrius i instruccions que per al seu desenvolupament dicti el mateix Consell.
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2. La revisió en via administrativa dels actes dictats pels òrgans del Consell i el
règim de les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals s’ajustarà a l’establert als títols VII i VIII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. L’exercici d’accions judicials i la representació i defensa del Consell davant
tota casta d’ordres i òrgans jurisdiccionals correspondrà als lletrats de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes prevists a la Llei 5/1994, de
30 de novembre, de representació i defensa en judici de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 3. Seu del Consell
La seu del Consell Econòmic i Social és a la ciutat de Palma, sense perjudici
que pugui fer sessions en qualsevol altra localitat de les Illes Balears.
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Article 4. 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·licitin el Govern o
les entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma
que es determina en aquest Reglament d’organització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o a iniciativa pròpia,
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes
Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l’aprovació de
l’Avantprojecte de llei de pressuposts generals, on s’inclouran propostes i recomanacions en relació amb el seu contingut. Aquest informe
s’haurà de trametre al Govern de les Illes Balears abans de l’1 de
setembre de cada any.
e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de
cada any, una memòria, en la qual donarà compte de les activitats realitzades i podrà exposar els suggeriments i les observacions que consideri oportuns en relació amb la situació socioeconòmica i laboral de
les Illes Balears.
f) Elaborar el seu Reglament d’organització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió
de matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
i) Qualsevol altra assignada per llei.
Article 5. Informacions complementàries i tràmit d’audiència prèvia
1. El Consell Econòmic i Social, a través de la seva Presidència, pot sol·licitar
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tota la informació complementària sobre els assumptes que se li sotmetin a consulta, sempre que aquesta informació sigui necessària perquè n’emeti el dictamen. Així mateix, pot demanar el parer d’institucions, d’entitats o de persones
amb notòria competència tècnica en les matèries relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta.
Si el Consell trobàs que la documentació tramesa pel sol·licitant és incompleta,
pot requerir de l’òrgan que ha fet la consulta que li trameti la que manca. En
aquest cas queda interromput el termini previst per a l’emissió de dictàmens fins
que sigui acomplert el requeriment i s’entendrà que no ha estat acomplert el tràmit de consulta.
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2. Amb caràcter previ a l’emissió de dictàmens, informes o estudis el Consell
Econòmic i Social pot obrir un tràmit d’audiència per tal que hi participin, segons
la matèria tractada, les organitzacions sindicals i empresarials que no formin
part del Consell i que siguin representatives en un sector productiu o laboral
específic en l’àmbit de les Illes Balears, ja que superen el deu per cent dels delegats sindicals o de la representativitat empresarial. Aquest tràmit serà preceptiu
en els supòsits prevists a les lletres b) i c) de l’article 4 d’aquest Reglament.
Article 6. Composició
1. El Consell Econòmic i Social estarà integrat per un total de trenta-set membres, els quals han de tenir la condició política de ciutadans de les Illes Balears,
d’acord amb la distribució següent:
a) El president.
b) El grup I estarà integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions empresarials més representatives, designats segons
allò que disposa l’article 5 núm. 1 de la Llei 10 /2000, de 30 de novembre.
c) El grup II estarà integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions sindicals més representatives, designats segons allò
que disposa l’article 5 núm. 2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
d) El grup III estarà constituït per dotze membres designats segons allò
que disposa l’article 5 núm. 3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre i
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 tenguin
com a finalitat principal la protecció del medi ambient
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- cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits
entre persones amb especial preparació i de prestigi reconegut en
l’àmbit corresponent.
Tres a proposta dels consells insulars i dos a proposta del Govern
de les Illes Balears.
- Cada una de les organitzacions, sectors i administracions representades en els distints grups pot designar un nombre de suplents
igual al de vocals titulars que tengui en el Consell, els quals exerciran les funcions dels membres titulars en els supòsits i condicions
prevists en aquest Reglament.
2. El Consell de Govern de les Illes Balears, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents, atès l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, en nomenarà els membres mitjançant decret.
Article 7. Sessió preliminar
1. Havent-se produït la renovació dels membres del Consell en els termes prevists en l’article 10 d’aquest Reglament, el president sortint convocarà la sessió
preliminar que s’ha de dura terme en el termini màxim de vint dies, comptadors
des que es rebi en la seu del Consell la comunicació del Govern, on s’inclogui
la proposta de nomenament de president.
2. L’ordre del dia de la sessió preliminar ha de contenir únicament dos punts: el
primer, la presa de possessió dels nous consellers; i el segon, la votació de la
proposta de president.
En la convocatòria es farà constar el nom de la persona sobre la qual s’ha de
fer la votació.
3. Si la proposta del Govern fos de renovació del mandat del president, la sessió serà presidida pel conseller de major edat.

5. El president prendrà possessió del seu càrrec a la seu del Consell, en presència del Ple del Consell, dins dels deu dies següents de la publicació del seu
nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 8. Sessió constitutiva
1. La sessió constitutiva del Consell Econòmic i Social serà convocada pel seu
president perquè es dugui a terme dins dels quinze dies següents al de la seva
presa de possessió.
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4. El president sortint comunicarà al Govern si la persona en qüestió ha rebut o
no el suport legal exigit en l’article 10 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
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L’ordre del dia ha de tenir exclusivament dos punts: l’elecció dels vicepresidents
i la dels membres de la Comissió Permanent.
2. Per a l’elecció dels vicepresidents, tant el grup I com el grup II escolliran, d’entre els seus membres, els respectius candidats i els seus noms seran comunicats al president abans de la sessió constitutiva.
L’elecció es considerarà vàlida si els candidats proposats reben, en votació
secreta, el suport de la majoria simple dels membres del Consell.
Qualsevol vacant que es produeixi serà coberta d’acord amb allò que disposa
aquest apartat.
3. Pel que fa a la designació dels membres de la Comissió Permanent, cada un
dels tres grups que formen el Consell comunicarà al president, abans de la sessió constitutiva, una proposta de dos candidats titulars i dos de suplents.
Aquesta proposta s’entendrà com a candidatura oficial de cada grup. Les candidatures finalment se sotmetran a la votació del Ple i seran aprovades per
majoria simple del Ple.
Les vacants que es puguin produir, tant en els membres titulars com en els
suplents, seran cobertes per un altre conseller del mateix grup que origini la
vacant. En aquest cas es farà una votació del Ple per tal de cobrir la vacant,
atesa la candidatura que presenti el grup que origini la vacant, i s’admetrà el nou
membre de la Comissió Permanent per majoria simple.
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4. Oberta la sessió constitutiva, sota la direcció del president, aquest:
a) En primer lloc, assabentarà el Ple de les propostes de vicepresidents
que li hagin arribat i les sotmetrà a votació, d’acord amb el previst en
l’apartat 2 d’aquest article.
b) Segonament, informarà sobre les propostes de cada un dels tres
grups per a la designació dels membres de la Comissió Permanent i
les sotmetrà a votació d’acord amb el previst en l’apartat 3 d’aquest
article.
c) A continuació, aixecarà la sessió.

TÍTOL II
Dels consellers
Article 9. Drets i deures dels consellers
1. Els consellers actuaran en l’exercici de les seves funcions amb plena autonomia i independència i tenen els drets següents:
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a) Participar amb veu i vot en les sessions del Ple i de les comissions de
les quals formen part.
b) Assistir, sense dret a vot, a qualsevol de les comissions de treball on
no estan integrats. Poden fer ús de la paraula de manera excepcional
si tenen l’ autorització prèvia del president.
c) Accedir a la documentació que tengui el Consell.
d) Disposar de la informació dels temes o estudis que es desenvolupin en
el Ple, en la Comissió Permanent, en les comissions de les quals formen part i d’aquelles altres comissions que expressament sol·licitin.
e) Requerir, a través del president del Consell i de conformitat amb el procediment regulat en aquest Reglament, les dades i els documents que,
no estant en possessió del Consell, siguin necessaris per a l’exercici
de les seves funcions.
f) Presentar mocions i suggeriments per a l’adopció d’acords pel Ple o
per a l’estudi en les comissions de treball, de conformitat amb allò previst en aquest Reglament.
g) Percebre les compensacions econòmiques a què tenguin dret per la
seva participació en les activitats del Consell, de conformitat amb les
directrius que respecte d’aquesta qüestió s’estableixin.

Article 10. Durada del mandat i cessament
1. El mandat dels membres del Consell Econòmic i Social, inclòs el president,
serà de quatre anys a partir del seu nomenament, i és renovable per períodes
de la mateixa durada. Havent expirat el període del mandat corresponent, els
membres del Consell Econòmic i Social continuaran en funcions fins a la presa
de possessió dels nous membres.
En cap cas la renovació de tots els membres del Consell paralitzarà el seu funcionament i els treballs que estigui desenvolupant.
El còmput del període de mandat dels membres del Consell es farà a partir de
l’endemà de la publicació dels nomenaments en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
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2. Els consellers tenen els deures següents:
a) Assistir a les sessions del Ple i de les comissions a les quals hagin
estat convocats i participar en els seus treballs.
b) Adequar la seva conducta a aquest Reglament i a les directrius i instruccions que per al seu desplegament dicti el mateix Consell.
c) Guardar reserva en relació amb les actuacions del Consell que per
decisió dels seus òrgans es declarin reservades.
d) No fer ús de la seva condició de conseller per a l’exercici d’activitats
mercantils o professionals retribuïdes.
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2. Els membres del Consell Econòmic i Social cessaran en les seves funcions
per alguna de les causes següents:
a) Expiració del termini del seu nomenament.
b) A proposta de les organitzacions o institucions que en promogueren el
nomenament. En aquest cas, el president traslladarà el cessament del
membre cessat i la proposta de nomenament del nou membre al primer Consell de Govern.
c) Renúncia expressa, acceptada per la Presidència del Consell
Econòmic i Social i, en el cas de renunciar-hi el president o la presidenta, pel Govern.
d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
e) Condemna per delicte dolós, en virtut de sentència ferma.
f) Per incompliment del deure de reserva que comporta l’exercici del càrrec.
g) Per incompatibilitat sobrevinguda.
h) Per pèrdua de la condició política de ciutadà de les Illes Balears.
i) Per la votació en contra dels dos terços del Ple del Consell, només en
allò que fa referència a la Presidència, en una votació realitzada a
aquest efecte.
j) Per defunció.
3. El cessament s’acordarà per decret del Consell de Govern. En els casos prevists en els apartats f) i g) es requerirà l’audiència de la persona interessada i
l’informe del Ple del Consell Econòmic i Social.
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Qualsevol vacant anticipada que no sigui per acabament de mandat serà coberta per l’organització, associació o institució que correspongui, en la forma establerta per a la designació o proposta respectives. El mandat del nou membre
començarà a comptar-se a partir de l’endemà de la publicació del seu nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitzarà al mateix temps que la
resta dels components del Consell Econòmic i Social.
Article 11. Incompatibilitats
1. La condició de membre del Consell Econòmic i Social és incompatible amb
l’exercici dels càrrecs o funcions següents:
a) Diputat del Parlament de les Illes Balears.
b) Membre del Congrés dels Diputats, del Senat o del Parlament Europeu.
c) Membre del Govern, alt càrrec polític o qualsevol altre càrrec que impliqui mandat representatiu de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels
consells insulars o de les entitats locals.
2. Es mantenen en servei actiu les persones que són funcionaris públics i tenen
la condició de membres del Consell, si han optat per aquesta situació. Els membres del Consell i les persones que ocupin la Presidència o la Secretaria
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General que siguin funcionaris i que, per la seva dedicació especial, no puguin
optar per seguir en servei actiu passaran a la situació de serveis especials.
3. Es presumirà que tots els membres del Consell Econòmic i Social són compatibles i en el moment de la pressa de possessió s’ha de realitzar la declaració jurada corresponent de compatibilitat o, si pertoca, la renúncia expressa al càrrec.
Article 12. Absències i suplències
1. Sense perjudici del que preveu el número següent d’aquest article, tot conseller que prevegi que no podrà assistir a una sessió del Ple o a una reunió
d’una comissió ho haurà de comunicar prèviament al president respectiu.
Si un conseller ha estat absent en dues sessions ordinàries consecutives del Ple
sense causa justificada, el president pot, amb la consulta prèvia a la Comissió
Permanent, convidar l’interessat que justifiqui la seva absència i en cas que no
ho faci demanar a l’organització de procedència que consideri l’oportunitat de
proposar en el Ple la seva substitució.
Si un membre d’una comissió ha estat absent en més de dues reunions ordinàries consecutives sense causa justificada, el president pot convidar l’interessat
que justifiqui la seva absència i en cas que no ho faci pot demanarli que cedeixi el seu lloc a un altre conseller per tal que es mantengui el bon funcionament
de la comissió.
2. Les organitzacions i institucions representades en el Consell poden designar
per a cada membre titular un membre suplent.
Els membres suplents dels membres titulars seran designats i nomenats de la
mateixa manera que els titulars.

Les suplències seran comunicades per escrit al president amb antelació a l’inici de la sessió, amb expressió del nom del suplent, que exercirà, tant en el Ple
com en les comissions i la resta d’òrgans on estigués integrat, els mateixos
drets i obligacions del conseller a qui supleix.
Al llarg del mandat, les organitzacions o institucions representades en el Consell
poden substituir els seus representants titulars per a una o diverses sessions
concretes, per algun dels suplents prèviament designats, i per a això bastarà
una única comunicació al president qui, alhora, ho comunicarà als òrgans del
Consell on la suplència continuada hagi de tenir efectes.
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Quan un titular del Consell no pugui assistir a les sessions del Ple o de les
comissions pot ser substituït per un suplent.
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TÍTOL III
Organització i funcionament
CAPÍTOL I
Composició de l’organització

Article 13. Organització general
El Consell Econòmic i Social s’estructura en òrgans unipersonals i òrgans
col·legiats.
1. Són òrgans unipersonals els següents:
a) El president.
b) Els vicepresidents.
c) El secretari general.
2. Són òrgans col·legiats els següents:
a) El Ple.
b) La Comissió Permanent.
c) Les comissions de treball.
CAPÍTOL II
El president del Consell
Article 14. Nomenament i destitució del president
1. 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, havent-ho 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.
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2. La consulta sobre la proposta de president del Consell es realitzarà d’acord
amb el procediment previst per fer la sessió constitutiva del Ple que es regula
en l’article 8 d’aquest Reglament. A aquest efecte, els consellers en matèria de
treball i d’economia comunicaran al president sortint la proposta de nomenament del nou president.
3. 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 específica prèvia del Ple del Consell i votin a favor de la destitució els dos terços dels membres del Ple, tal com disposa l’article 7, lletra i),
de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell.
4. El president tendrà el tractament d’Honorable Senyor.
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Article 15. Funcions
Correspon al president del Consell Econòmic i Social l’exercici de les funcions
següents:
a) La direcció i representació de la institució.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-les quan li
correspongui i moderar-ne el desenvolupament.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas d’empat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne l’acompliment.
f) Informar en 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 reconeguin les
lleis i els reglaments que regulen aquesta 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-ne la col·laboració.
l) Sol·licitar a l’òrgan demandant, amb la 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-les.
m) Contractar i separar el personal al servei del Consell.
n) Complir i fer acomplir aquest Reglament, proposar-ne al Ple la interpretació en els casos de dubtes i la 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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5. El president no pot percebre més d’un sou amb càrrec als pressuposts de cap
administració pública.
En el cas que el president dugui a terme una activitat compatible remunerada
només tendrà dret a la percepció de les indemnitzacions i assistències establertes per a la resta de membres del Consell.
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CAPÍTOL III
Els vicepresidents

Article 16. Vicepresidents
1. El Consell Econòmic i Social tendrà dos vicepresidents elegits pel Ple, per
majoria simple en votació secreta, a proposta, cadascun d’ells, dels membres
representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les
organitzacions sindicals, respectivament.
2. Aquesta elecció serà notificada al Consell de Govern de les Illes Balears.
3. Per acord de la Comissió Permanent es determinarà el grau de dedicació de
cada un dels vicepresidents, i s’establirà per a aquests el règim de retribucions
econòmiques que poden correspondre’ls.
4. La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents es farà d’acord amb la
proposta que facin cada un dels grups als qual 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 llevat que hi hagi
una nova proposta de substitució.
5. El vicepresidents poden assistir amb veu i sense vot a les reunions de la
Comissió Permanent.
Article 17. Funcions
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.
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L’ordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president, en cas de
vacant, absència o malaltia, determinarà un torn anual entre els vicepresidents
que començarà per aquell que la Comissió Permanent designi.
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.
CAPÍTOL IV
El secretari general
Article 18. Nomenament, mandat i cessament
1. La Secretaria General és l’òrgan d’assistència tècnica i d’administració del Consell
Econòmic i Social i la dipositària de la fe pública en relació amb els seus acords.
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2. 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.

Article 19. Funcions
1. Les funcions del secretari general són les següents:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió
Permanent i de les comissions de treball i, eventualment, realitzar funcions d’assessoria jurídica.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i el vistiplau del president i cursar els acords que s’hi adoptin. La
redacció de les actes pot ésser 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, confegir la llista de llocs de feina i dels procediments de selecció i 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) Constatar, mitjançant diligència autenticada amb la seva firma i la del
president, el fet que no es duguin a terme les sessions degudament
convocades, com també de les causes que motiven aquesta situació.
i) Ser el dipositari dels fons del Consell i lliurar 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.
2. 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 la consulta prèvia als òrgans que afecti.
3. El càrrec de secretari general del Consell serà acomplert en règim de dedi-
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3. 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.
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cació exclusiva i estarà sotmès a les disposicions generals legals i reglamentàries en matèria d’incompatibilitats, i no pot exercir un altre càrrec o activitat que
impedeixi o menyscapti l’acompliment de les funcions que li són pròpies.
CAPÍTOL V
El Ple del Consell Econòmic i Social
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Article 20. Naturalesa i competències
1. 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.
2. Són competències del Ple:
a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d’organització funcionament per
majoria de 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-ne la memòria anual.
g) Elegir-ne els vicepresidents.
h) Emetre els dictàmens i atendre les consultes que sol·licitin el Govern o
les entitats i organitzacions que integren el Consell.
i) 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.
j) Acordar l’elaboració d’estudis o informes per iniciativa pròpia i, si pertoca, aprovar-los.
k) Decidir l’exercici d’accions administratives i la defensa del Consell
davant altres administracions públiques en via administrativa.
l) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li reconeguin les
lleis i reglaments que regulen aquesta matèria, com a òrgan col·legiat
superior de decisió i formació de la voluntat de la institució.
m) Aquelles altres que no estiguin assignades de manera expressa a
altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
Article 21. Estudis o informes per iniciativa pròpia
La decisió d’encetar l’elaboració d’un estudi o un informe per iniciativa pròpia, pre-
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vists en la lletra c), del núm. 1, de l’article 2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per la qual es regula el Consell, s’adoptarà a instància dels òrgans següents:
a) El president.
b) La Comissió Permanent.
c) Per la totalitat dels membres d’un dels grups que componen el Consell
o per la iniciativa de set consellers siguin o no del mateix grup, a través de la Comissió Permanent, per a la seva inclusió en l’ordre del dia
de la sessió corresponent del Ple.
CAPÍTOL VI
La Comissió Permanent
Article 22. Constitució
La Comissió Permanent estarà composta pel president i els sis vocals, elegits
d’acord amb allò que disposa l’article 8 d’aquest Reglament, i s’haurà de constituir en un termini no superior als deu dies següents a la data de realització de
la sessió constitutiva.
Serà secretari de la Comissió Permanent, amb veu i sense vot, el secretari
general del Consell.
Article 23. Duració del mandat, substitució de membres, absències i
suplències
La duració del mandat dels membres de la Comissió Permanent serà coincident
amb la dels consellers.
Cada grup pot en qualsevol moment substituir els seus membres en la Comissió
Permanent. Produïda la vacant s’aplicaran les normes previstes en l’article 8,
núm. 3, d’aquest Reglament sobre substitució de vacants.

Article 24. Funcions
La Comissió Permanent, sota la direcció del president i assistida pel secretari
general, tendrà les competències següents:
a) Aquelles que li pertoquin per delegació del Ple o es determinin en
altres preceptes d’aquest o d’un altre reglament.
b) Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de les línies generals
d’actuació del Consell, aprovades pel Ple.
c) Col·laborar amb el president en la direcció de l’actuació del Consell.
d) Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes
formulades al Consell, d’acord amb allò previst en aquest Reglament.
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S’aplicarà a la Comissió Permanent el règim d’absències i suplències previst en
l’article 12 d’aquest Reglament.
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e) Atès el que preveu el paràgraf final del núm. 2, de l’article 2, de la Llei
10/2000, per la qual es regula el Consell, 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.
f) 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.
Queden exclosos aquells casos en què l’audiència és preceptiva.
g) Elevar al president la proposta de fixació de l’ordre del dia de les sessions del Ple i la data que s’ha de dur a terme, tenint en compte les
peticions que s’hagin formulat atès l’article 31 d’aquest Reglament.
h) 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.
i) Conèixer, en tots aquells casos que ho consideri 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.
j) 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.
k) 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.
l) Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell, i
informar-ne el Ple, almanco, un cop a l’any.
m) Aprovar la proposta inicial de l’avantprojecte del pressupost del Consell
que li presenti el president com a tràmit previ per elevar-lo al Ple i aprovar-lo i conèixer-ne trimestralment l’execució.
n) Supervisar les activitats del Consell, fixar-ne el calendari i coordinar els
treballs dels distints òrgans col·legiats i les seves comissions.
o) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li reconeguin 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.
CAPÍTOL VII
Les comissions de treball
Article 25. Naturalesa i constitució
1. Les comissions de treball són grups d’estudi per elaborar informes, projectes
o propostes per sotmetre’ls al Ple del Consell Econòmic i Social.

142

i

nforme d’activitats

2003

2. El Ple pot constituir les comissions de treball que cregui oportunes i en determinarà la composició i la seva presidència. En tot cas tindran un mínim de tres
membres i un màxim de nou membres del Consell.
En la composició de les comissions de treball que es creïn s’ha de respectar la
proporcionalitat dels diferents grups que integren el Consell Econòmic i Social.
Cada organització o grup pot substituir, en tot moment, qualsevol dels membres
que la representin en les comissions de treball, i designar-ne en el mateix acte
el substitut.
A instància de la comissió de treball respectiva o dels seus membres poden
assistir a les seves reunions, amb veu però sense vot, tècnics assessors o
especialistes.
Article 26. Tipus de comissions de treball
1. El Ple pot determinar l’existència de comissions de treball permanents i específiques.
2. Són comissions permanents les següents:
- Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient.
- Ocupació i Relacions Laborals.
- Àrea Social.
Seran comissions permanents també totes aquelles que el Ple creï amb aquesta naturalesa.

Article 27. Participació d’altres entitats a les comissions de treball
1. Atès allò previst en el núm. 3 de l’article 16 de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, quan hagin de tractar-se qüestions que afectin específicament els
sectors corresponents, en tot cas intervindran, en les sessions de les comissions de treball, els representants de les entitats representatives d’interessos
econòmics o socials que no formin part d’aquesta institució.
2. Per tal de determinar les entitats representatives d’aquests interessos econòmics i socials afectats, les comissions de treball seguiran un criteri de màxima objectivitat i amplitud que garanteixi que els representants que intervenen
gaudeixin de suficient suport representatiu i alhora puguin intervenir i ser escoltades les organitzacions i entitats més minoritàries.
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3. Les comissions de treball específiques es dedicaran a l’elaboració dels estudis, informes i dictàmens que particularment se’ls encomanin en l’acord del Ple
per a la seva constitució, i finalitzaran la seva funció un cop s’hagi confeccionat
l’estudi, informe o dictamen corresponent.
L’acord de la seva creació determinarà el termini màxim en què han d’acomplir
el seu objecte.
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TÍTOL IV
Funcionament del Consell
CAPÍTOL I
Normes comunes

Article 28. Règim de sessions del Ple
Les sessions del Ple no tenen caràcter públic, sense perjudici que en determinats casos o circumstàncies pugui donar-se audiència als grups representatius
d’activitats econòmiques o socials, d’acord amb el que disposa l’article 2.3 de la
Llei 10/2000, de 30 de novembre, per la qual es regula el Consell, o així ho decideixi la majoria del Ple, a proposta del president, de la Comissió Permanent o
d’un terç dels consellers.
Article 29. Compareixença d’autoritats i funcionaris
Sempre que ho consideri necessari el president, la Comissió Permanent o un
terç dels membres del Ple, se sol·licitarà la compareixença d’autoritats i funcionaris del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars o de les administracions locals per tal que informin sobre les matèries objecte de dictamen, consulta o informe.
Igualment, qualsevol autoritat del Govern de la comunitat autònoma, dels consells insulars o de les administracions locals, pot sol·licitar a la Presidència la
seva compareixença per tal d’informar al Consell respecte de les qüestions
objecte de dictamen, consulta o informe.
Article 30. Els grups de representació
1. Els grups de representació que componen el Consell poden organitzar el seu
funcionament intern i fixar les normes pròpies per a la seva representació, sempre que respectin el contingut d’aquest Reglament.
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2. Aquests grups comptaran amb el suport tècnic, administratiu i financer necessari per l’acompliment de les seves funcions, que prevegi la Comissió Permanent.
CAPÍTOL II
Funcionament del Ple
Article 31. Les sessions i la seva convocatòria
1. El Ple es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre. Així mateix, pot reunir-se amb caràcter extraordinari.
2. La convocatòria de les sessions ordinàries l’efectuarà el president amb una
antelació mínima de deu dies.
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3. Les sessions extraordinàries del Ple seran convocades pel president, amb
una antelació mínima de setanta-dues hores, en qualsevol d’aquests supòsits:
a) Per iniciativa pròpia.
b) Quan així ho acordi la Comissió Permanent.
c) Mitjançant sol·licitud d’un terç dels consellers, adreçada al president, on
constin els motius que justifiquen la convocatòria i l’assumpte a tractar.
En el cas dels apartats b) i c), el termini màxim per dur-les a terme serà de deu dies.
4. Amb la convocatòria, que contendrà l’ordre del dia de la sessió, s’acompanyarà la documentació específica sobre tots i cada un dels temes a tractar. Pot
ampliar-se l’ordre del dia o trametre documentació complementària fins a quaranta-vuit hores abans de la realització del Ple.
5. En les sessions ordinàries pot ser objecte de deliberació o, fins i tot de decisió, qualsevol assumpte no inclòs en l’ordre del dia sempre que s’acordi per
unanimitat dels membres presents en començar la sessió.
Article 32. Quòrum de constitució
Per a la vàlida constitució del Ple serà necessari, a més de la presència del president i del secretari general o les persones que els substitueixin:
- En primera convocatòria, almanco vint-i-tres membres.
- En segona convocatòria, devuit membres.
Si no hi fos present el secretari general, el president designarà, d’entre tots els
membres presents, la persona que hagi de realitzar les funcions de secretari en
aquella sessió.

2. El president per pròpia iniciativa o a petició d’un conseller pot, abans d’iniciar un
debat o durant un debat, limitar el temps que tenen els oradors. El president acordarà el tancament del debat, i després d’això, només pot concedirse la paraula per
a les explicacions de vot després de cada votació i en el temps que fixi el president.
3. El Ple, a proposta del president, pot acordar la suspensió de la sessió, i fixar
el moment en què s’ha de reprendre.
4. Les deliberacions es basaran en els treballs de la comissió competent per raó
de la matèria, que es presentaran en el Ple de conformitat amb el que preveu
l’article 37 d’aquest Reglament.
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Article 33. Deliberacions
1. El president obrirà la sessió, dirigirà els debats i vetllarà per l’acompliment del
Reglament.
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5. A continuació, es durà a terme el debat general sobre el contingut de la proposta, s’analitzaran les eventuals esmenes i vots particulars a la totalitat del text
i es concedirà la paraula a qui l’hagi sol·licitada. Havent conclòs el debat es
votaran els textos alternatius.
6. Si algun dels textos alternatius proposats resultàs aprovat, el president, mitjançant acord del Ple, pot acordar l’obertura d’un termini de presentació d’esmenes parcials per tal que siguin discutides en la pròxima sessió.
7. Si cap dels textos alternatiu no prospera, es debatran i votaran les esmenes
particulars. Igualment, es debatran els vots particulars parcials que facin els
membres presents que discrepin de la decisió majoritària, els quals s’uniran a
l’acord adoptat.
8. Les esmenes aprovades s’inclouran en el text i el president del Consell, assistit de la comissió competent o del ponent, pot proposar al Ple les adaptacions
necessàries perquè el text definitiu tengui coherència.
9. El text final serà sotmès a votació. En el cas que no sigui aprovat, el president mitjançant acord del Ple, el pot trametre a la Comissió corresponent perquè en faci un nou estudi o designar un ponent que presenti una nova proposta sobre la qüestió, per tal que sigui debatuda en la mateixa sessió o en la sessió plenària següent.
10. Quan una comissió de treball hagi adoptat una proposta de dictamen sense
vots en contra, el seu president proposarà al Ple la seva votació sense debat
previ. El Ple aplicarà aquest sistema si no hi ha oposició.
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CAPÍTOL III
Funcionament de la Comissió Permanent
i de les comissions de treball
Article 34. Sessions i quòrum de constitució de la Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent, sota la direcció del president del Consell, es reunirà en sessió ordinària almanco un cop cada mes, excepte el mes d’agost, i pot
ser convocada amb caràcter extraordinari totes les vegades que sigui necessari. Les sessions extraordinàries seran convocades pel president per iniciativa
pròpia o per la sol·licitud de dos consellers. En aquest últim cas el termini màxim
de realització de la sessió serà de cinc dies.
2. Per a la vàlida constitució de la Comissió Permanent, en primera convocatòria, serà necessària la presència d’almanco els dos terços dels seus membres,
siguin titulars o suplents, més el president i el secretari general o qui els substi-

146

i

nforme d’activitats

2003

tueixi legalment. En segona convocatòria, serà suficient l’assistència de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, més el president i el secretari general o qui els substitueixi legalment.
3. Les sessions de la Comissió Permanent seran convocades pel president,
amb setanta-dues hores, almanco, d’anticipació. S’ha de trametre a cada membre la convocatòria amb l’ordre del dia i la documentació corresponent.
Article 35. Presidència i Secretaria de les comissions de treball
1. El president de la Comissió de Treball, designat pel Ple, ha d’organitzar i dirigir les activitats de la comissió, presidir-ne les sessions, ordenar i moderar els
debats i traslladar les propostes corresponents. En l’acte de constitució es pot
preveure l’existència d’un vicepresident de la comissió qui exercirà les atribucions que expressament li delegui el president i el substituirà en cas d’absència,
vacant o malaltia.
2. Actuarà com a secretari de les comissions de treball un membre del personal
tècnic del Consell o el secretari general amb veu i sense vot, a proposta de la
presidència del Consell.
3. Les tasques de les comissions comptaran amb l’assistència i suport dels serveis tècnics i administratius del Consell.
Article 36. Procediment ordinari de tramesa a les comissions de treball
1. Després d’haver tengut entrada en el registre del Consell una sol·licitud de
dictamen o informe, la Comissió Permanent la traslladarà a la comissió de treball corresponent.

2. Si el Ple acorda l’elaboració d’un estudi o informe per iniciativa pròpia, el Ple
decidirà el trasllat a la comissió de treball corresponent, segon el que preveu
aquest Reglament.
3. Una còpia de l’acord de tramesa a la comissió de treball serà traslladat a tots
els consellers, i se’ls informarà de les previsions d’inclusió del tema corresponent en l’ordre del dia del Ple o de la Comissió Permanent.
Article 37. Treball en comissions
1. Les comissions de treball s’ocuparan de tots els estudis, informes i dictàmens
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El president del Consell comunicarà al president de la comissió de treball l’objecte de les seves deliberacions, com també el termini dins del qual ha de concloure les seves labors, que en cap cas no pot superar els dos terços del termini total fixat per a l’emissió del dictamen o informe pel Consell.
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que els encarregui el Ple o la Comissió Permanent, segons el procediment d’aquest Reglament.
2. Un cop rebut l’encàrrec, la comissió de treball nomenarà un ponent perquè
formuli una proposta d’acord, en un termini que no superi la meitat del que s’ha
assenyalat per a l’acompliment de l’encàrrec. El termini restant serà utilitzat pels
debats de la comissió i la presa de l’acord, el qual s’adoptarà per la majoria dels
seus membres.
3. Sempre que sigui indispensable per elaborar els treballs, cada comissió de
treball pot sol·licitar de la Comissió Permanent que autoritzi el ponent perquè,en
relació amb temes concrets, pugui demanar l’assessorament d’especialistes
aliens al Consell.
4. El resultat dels treballs de la Comissió serà lliurat al president del Consell perquè l’inclogui en l’ordre del dia de la sessió següent del Ple o de la Comissió
Permanent.
Article 38. Nou examen en comissió de treball
El president del Consell, amb l’acord previ del Ple o de la Comissió
Permanent, pot demanar a la Comissió de Treball un nou examen de la proposta si considera que no s’ha arribat al grau de consens necessari, no s’han
respectat les disposicions del mateix Reglament o si considera necessari un
estudi complementari.
CAPÍTOL IV
Disposicions generals de funcionament
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Article 39. Presentació d’esmenes
1. Tots els consellers poden presentar esmenes individualment o col·lectivament
en el si de les comissions de què formin part o en el Ple.
2. Les esmenes que es presentin per debatre-les en el Ple es formularan d’acord amb el procediment següent:
2.1. Poden presentar-se fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió i han
de ser formulades per escrit i signades pels seus autors.
2.2. Han d’anar acompanyades d’una minsa exposició de motius, tot indicant si són esmenes a la totalitat o parcials i, en aquest últim cas, si
són de supressió, modificació o addició i a quina part del text es refereixen. Les esmenes a la totalitat han d’incloure un text alternatiu.
3. Com a conseqüència del debat de les esmenes presentades en les comissions de treball o en el Ple, se’n poden formular d’altres transaccionals.
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Article 40. Votacions i adopció d’acords
1. Els acords del Ple i de les Comissions s’adoptaran per majoria dels seus
membres, excepte en els casos en què, d’acord amb la Llei per la qual es regula el Consell, s’exigeixi una majoria especial. El president desfarà els empats
mitjançant el seu vot de qualitat.
2. La votació serà nominal si així ho acorda la meitat dels consellers presents.
3. La votació serà secreta en totes les qüestions que afectin personalment els
consellers.
Article 41. Vots particulars
1. Els consellers discrepants, en tot o en part, de l’opinió general de la majoria
poden formular individualment o col·lectivament vots particulars, que han de
quedar units a la resolució corresponent.
2. Els vots particulars s’han de presentar davant del secretari general en un termini màxim de quaranta-vuit hores, comptadores des del final de la sessió.
Article 42. Acta de les sessions
1. Per cada sessió es redactarà un acta que serà tramesa a cada conseller juntament amb la convocatòria de la sessió següent on serà sotmesa a votació.
2. L’acta, en la seva forma definitiva, serà signada pel secretari amb el vistiplau
del president.

Article 43. Dictamen del Consell Econòmic i Social: ordinari i d’urgència
1. 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 Consell i per aquest Reglament.
2. Els dictàmens es documentaran per separat, i s’hi distingiran els antecedents,
la valoració efectuada i les conclusions, amb la signatura del secretari general i
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3. A l’acta s’incorporaran, si n’és el cas, com a annexos els documents següents:
a) Una llista de les deliberacions relatives a l’elaboració dels dictàmens,
que contindrà en particular el text de totes les esmenes i vots particulars sotmesos a votació, inclosos, quan s’hagi fet el vot nominal, el nom
dels votants.
b) Les propostes de les comissions competents.
c) Qualsevol altre document que el Ple consideri indispensable per a la
comprensió dels debats.
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el vistiplau del president del Consell. S’acompanyaran als dictàmens els vots
particulars si n’hi hagués.
3. Un cop s’hagi emès el dictamen, serà comunicat al sol·licitant.
4. El Consell ha d’emetre els dictàmens establerts en les lletres a) i b) de l’apartat primer de l’article segon de la Llei 10/2000, per la qual es regula elConsell
en el termini màxim d’un mes.
5. En el cas que en la tramesa de l’expedient es faci constar de manera expressa i raonada la urgència, el termini per evacuar-lo serà de quinze dies des de la
recepció.
En aquests casos el president del Consell decidirà de manera immediata trametre la sol·licitud urgent al president de la comissió de treball corresponent,
amb indicació de la data límit del Ple en el qual es debatrà el dictamen. No
comptaran els terminis prevists en els articles 36.1 i 37.2 d’aquest Reglament;
en aquests casos, la comissió de treball ha d’adoptar l’acord o emetre la proposta de dictamen en les quaranta-vuit hores abans de la realització del Ple.
D’aquesta tramesa es donarà coneixement a tots els consellers i se’ls informarà igualment de les previsions de realització del Ple i l’ordre del dia en què quedarà inclòs aquest dictamen.
La presentació d’esmenes per part dels consellers als dictàmens afectats per la
urgència es pot efectuar per escrit fins a dues hores abans de l’inici de la reunió, de tal manera que es puguin reproduir i repartir abans del començament.
6. Havent transcorregut el termini corresponent sense que s’hagi emès dictamen, aquest s’entendrà evacuat amb els efectes que legalment o reglamentàriament pertoquin.
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7. Quan un projecte o un assumpte dels que preveu l’article 3 de la Llei per la
qual es regula el Consell, hagi de ser sotmès al dictamen del Consell Consultiu
de les Illes Balears, l’expedient per trametre inclourà el dictamen del Consell
Econòmic i Social que hagi recaigut.

TÍTOL V
Règim economicofinancer i de personal
Article 44. Règim econòmic
1. El Consell Econòmic i Social comptarà, per a l’acompliment de les seves finalitats, amb els recursos econòmics que amb aquest efecte se li assignin en els
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pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Consell
comptarà amb una secció pressupostària pròpia.
2. El Consell elaborarà i aprovarà la seva proposta anual de pressuposts, que
trametrà al Govern amb els efectes prevists en la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. El Consell Econòmic i Social queda sotmès al règim de comptabilitat pública
i a la fiscalització i al control pressupostari de la Intervenció General de les Illes
Balears.
Article 45. Règim de personal
1. El personal al servei del Consell Econòmic i Social hi estarà vinculat mitjançant relació subjecta a dret laboral, quedant sotmès als principis que regulen el
règim de personal d’aplicació al personal laboral de la comunitat autònoma.
La selecció del personal del Consell s’ha de fer mitjançant convocatòria pública
i d’acord amb els sistemes basats en els principis de mèrit i capacitat.
La llista de llocs de feina serà elaborada per la Presidència i la Secretaria General
i, després d’haver-ne informat la Comissió Permanent, serà aprovada pel Ple.
2. Els funcionaris i les funcionàries, després d’haver elaborat la llista corresponent de llocs de feina i en els termes que aquesta estableixi, poden ser-hi destinats en comissió de servei.
Article 46. Patrimoni
El Govern de les Illes Balears a través de la conselleria corresponent assignarà
en el Consell Econòmic i Social, de conformitat amb la normativa vigent, els elements patrimonials necessaris perquè pugui exercir les seves funcions.

Article 47. Indemnitzacions
1. Els membres del Consell Econòmic i Social tenen dret a la percepció, si n’és
el cas, d’indemnitzacions per despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions que es duguin a terme pels òrgans col·legiats a què es refereix l’apartat segon de l’article 13 d’aquest Reglament, d’acord amb les normes
de la comunitat autònoma, per les quals es regulen aquestes indemnitzacions.
Les indemnitzacions d’assistència tendran la quantia que fixi el Ple, a proposta de la Presidència i podran ser percebudes pels qui assisteixin a les ses-
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El patrimoni del Consell queda adscrit a tots els efectes al patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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sions d’aquests òrgans col·legiats en qualitat d’assessors independents de les
organitzacions i institucions que participen en la composició del Consell, en
virtut dels seus coneixements especials sobre determinades matèries, i sempre que així es faci constar en acta per la Secretaria de l’òrgan col·legiat de
què es tracti.
2. S’exclouen de la indemnització per assistència prevista a l’apartat anterior el
president del Consell Econòmic i Social i el seu secretari general, com també el
personal al servei del Consell Econòmic i Social que assisteixi a les sessions
dels esmentats òrgans col·legiats.
3. La percepció de la indemnització en concepte d’assistència regulada en
aquest article serà compatible amb el rescabalament de les despeses de desplaçament i allotjament derivades de la realització de les sessions, en els termes prevists a la normativa autonòmica aplicable al personal al servei de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
Article 48. Mitjans materials
El Ple facilitarà els mitjans necessaris als membres del Consell per a l’acompliment de les seves funcions.
Les organitzacions que componen els grups primer i segon poden designar personal assessor de la seva confiança per al suport tècnic en els treballs que han
de realitzar. Aquest personal quedarà subjecte al règim jurídic que correspongui,
es garantirà el seu cessament per decisió de l’organització a la que pertanyin,
com també a l’acabament del mandat dels consellers. En cap cas aquest personal serà considerat personal del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

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

Article 49. Gestió pressupostària
La gestió dels crèdits pressupostaris, les modificacions pressupostàries i l’execució del pressupost, com també el règim comptable, de fiscalització i control,
es regirà per allò que prevegi la legislació d’aplicació de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
Article 50. Contractació
El Consell Econòmic i Social per dur a terme la seva contractació, queda sotmès al règim jurídic de contractació administrativa previst en les lleis i reglaments de l’Estat i de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Quan la normativa aplicable sobre contractació pública prevegi la constitució
d’una mesa de contractació, aquesta ha de quedar integrada pel president del
Consell, tres membres del Consell, un representant de la Intervenció General de
la comunitat autònoma i el secretari general.
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TÍTOL VI
La reforma del Reglament
Article 51. Reforma del Reglament
1. Qualsevol proposta de reforma d’aquest Reglament ha de ser presentada, a
través del president del Consell, a la Comissió Permanent perquè l’elevi al Ple.
2. Havent presentat la proposta de reforma, el Ple pot decidir, segons el seu
contingut, si la sotmet a debat i votació en sessió plenària o la tramet a una
comissió que es crearà específicament per a això, amb la composició que determini el mateix Ple.
La Comissió de Reforma del Reglament elevarà al Ple en el termini que s’hagi
fixat una proposta de reforma que se sotmetrà a votació plenària. La reforma
serà aprovada per majoria absoluta dels consellers i s’entendrà incorporada en
el Reglament des que s’aprovi.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Formalitats de les sol·licituds
Atès el que disposa l’article 1 núm. 2 de la Llei 10 /2000, de 30 de novembre,
les relacions institucionals del Consell amb l’Administració i el Govern de la
comunitat autònoma s’articularan a través de la conselleria competent en matèria de treball, la qual canalitzarà la documentació i les sol·licituds adreçades al
Consell.
Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, totes les sol·licituds de dictamen o d’informe al Consell Econòmic i Social s’adreçaran al l’Hble. Sr.
President del Consell Econòmic i Social, i seran presentades en el registre d’entrada del Consell, i s’hi adjuntarà, atès el que disposa l’article 2 núm. 2 de la llei
que el regula, tota la documentació i informació complementària que sigui
necessària per a l’emissió del dictamen.

Igualment, la sol·licitud, l’avantprojecte de llei o decret legislatiu, el projecte de
decret, tots els informes previs a la sol·licitud i la resta de documentació complementària necessaris per fer-ne el dictamen o l’informe sol·licitats, s’aportaran
necessàriament en suport informàtic.
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Disposició addicional segona. Quantia de les indemnitzacions per assistència
Derogada4.

DISPOSICIONS FINALS

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

Disposició final única. Normes supletòries
En tot allò que no sigui previst en aquest Reglament s’aplicarà supletòriament
la regulació continguda en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

4 Derogada mitjançant el Decret 131/2002, de 18 d’octubre, sobre percepció d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears. (BOIB núm. 128, de 24 d’octubre de 2002)
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Decret 131/2002, de 18 d’octubre, sobre percepció d’indemnitzacions
per les despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència
a les sessions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(BOIB núm. 128, de 24 d’octubre de 2002)
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en
matèria econòmica i social de les Illes Balears, el qual va ser creat per la Llei
10/2000, de 30 de novembre.
L’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social està regulat pel
Decret 128/2001, de 9 de novembre, que en el seu article 47 estableix que el
membres del CES i els assessors independents de les organitzacions i institucions que participen en la composició del Consell, tenen dret a la percepció, si
n’és el cas, d’indemnitzacions per despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions que duguin a terme els seus òrgans col·legiats;
Atès que les reunions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears es
poden dur a terme a qualsevol de les Illes;
Atès que en la sessió del Ple del Consell de 24 de setembre es va aprovar la
nova regulació sobre la percepció de les esmentades indemnitzacions;
Per tot això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia,
Comerç i Indústria i del conseller de Treball i Formació, i havent-ho considerat
el Consell de Govern a la sessió de 18 d’octubre de 2002,
DECRET

a) Indemnitzacions per assistència a les reunions dels diferents òrgans
col·legiats del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears convocades reglamentàriament: 140 euros.
b) Indemnitzacions per desplaçament a aquestes reunions, que inclou la
quantia del bitllet de vaixell o avió, d’anada i tornada, els desplaçaments des del domicili particular al lloc d’embarcament, i des del lloc de
desembarcament fins a la seu de la reunió, amb el retorn corresponent;
que s’han de satisfer un cop justificada la despesa mitjançant la presentació dels bitllets i de les factures.
c) Quilometratge: desplaçament amb vehicle propi dels membres que es
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traslladin des de la part forana de Mallorca per assistir a aquestes reunions : 0,2 euros/km.
d) Estada: si les reunions del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears es convoquen en horari d’horabaixa i això obliga els consellers
i les conselleres, desplaçats des del seu lloc de residència per assistir
a aquesta reunió, a pernoctar en el lloc d’aquesta, se’ls ha d’indemnitzar per les despeses de manutenció i d’allotjament, amb la presentació
prèvia d’ambdues factures, fins a un màxim de 30 euros pel primer
concepte i 70 euros pel segon, IVA inclòs.
Si, com a conseqüència de la reunió, els membres del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears desplaçats dels seus llocs de residència es veuen
obligats a realitzar despeses de manutenció, se’ls ha d’indemnitzar fins a un
màxim de 30 euros.
Article 2
Per tenir dret a percebre indemnitzacions pels conceptes prevists en els apartats a) i c) de l’article anterior, és necessari un certificat expedit pel secretari
general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, amb el vistiplau de la
Presidència, que acrediti l’assistència dels membres a les reunions convocades
reglamentàriament.
La certificació pel pagament de les indemnitzacions que es preveuen en l’apartat b) i d) de l’article anterior requereix, a més, que l’interessat justifiqui prèviament la despesa realitzada.
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Article 3
Les indemnitzacions previstes en aquest Decret també poden ser percebudes
per les persones que assisteixin a les sessions dels òrgans col·legiats del CES
en qualitat d’assessors independents de les organitzacions i institucions que
participen en la composició del Consell, en virtut dels seus coneixements especials sobre determinades matèries, i sempre que així es faci constar en acta per
la Secretaria de l’òrgan col·legiat de què es tracti.
Article 4
Les indemnitzacions regulades per aquest Decret poden ser percebudes per les
respectives organitzacions a la quals representen el consellers, prèvia declaració de conformitat de l’interessat i de l’organització a la qual pertany.
Disposició derogatòria
Es deroga la disposició addicional segona del 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.
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Disposició final
Aquest Decret començarà a vigir l’1 de gener de 2003, amb independència de
la data en què es publiqui.
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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)
La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 150 de 9 de desembre), estableix a la seva disposició final
primera que el Govern de les Illes Balears pot dictar les normes reglamentàries
i les disposicions administratives que siguin necessàries per al desplegament i
l’aplicació d’aquesta Llei.
A través dels decrets 70/2001, de 18 de maig (BOIB núm. 63 de 26 de maig), i
71/2001, de 25 de maig (BOIB núm. 64 de 29 de maig), respectivament, s’han
nomenat els membres del Consell Econòmic i Social i el seu secretari general,
per tal que el Consell pugui iniciar les seves activitats.
Transitòriament, fins que l’òrgan estatutari s’hagi constituït formalment, aprovi el
seu reglament d’organització i procediment, el seu pressupost i estigui dotat del
seu personal –segons la seva relació de llocs de feina– resulta necessari dictar
aquestes normes transitòries que aclareixen determinats aspectes de la seva
Llei reguladora i serveixen per donar l’impuls organitzatiu inicial al Consell
Econòmic i Social, respectant la seva autonomia orgànica i funcional.
Per això, atès que l’article 1 núm. 2 de la Llei 10/2000 disposa que les relacions
del Consell Econòmic i Social i el Govern i l’Administració de la comunitat autònoma s’articularan a través de la conselleria en matèria de treball, a proposta
del conseller de Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de Govern
a la sessió de dia 1 de juny de 2001,

Article 1. Consideració orgànica del president i del secretari general del
Consell Econòmic i Social
El president i el secretari general del Consell Econòmic i Social, atès el que disposen els articles 8, 10, 12 i la disposició addicional primera de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social, que regulen el seu nomenament, i l’article 19 núm. 12 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, tenen la consideració orgànica d’alts càrrecs de l’Administració
de la comunitat autònoma.
Aquesta consideració serà tinguda en compte tant respecte de les disposicions
pressupostàries provisionals que es facin com respecte del pressupost propi que
en el seu moment aprovi el Consell. Igualment es tindrà en compte respecte de la
confecció i aprovació de la relació de llocs de feina d’aquesta institució consultiva.
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Article 2. Disposicions pressupostàries
Atès el que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, reguladora del Consell, les disposicions pressupostàries que es facin
per al funcionament del Consell fins que se n’aprovi el pressupost seran considerades dotacions per a serveis nous i seran gestionades dins el pressupost de
despeses de la secretaria general tècnica de la conselleria en matèria de treball,
i es permetrà a aquesta conselleria la imputació en aquests crèdits de totes les
despeses que hagi de fer el Consell, incloses les del personal que s’hagi de
contractar per a la posada en funcionament de la institució.
Article 3. Contractació de personal
El conseller en matèria de funció pública, a proposta del conseller en matèria de
treball, podrà contractar laboralment, fent ús de la forma contractual més adient
i pels conductes de contractació ordinaris utilitzats per l’Administració de la
comunitat autònoma, el personal necessari per a la posada en funcionament del
Consell Econòmic i Social.
Article 4. Ubicació de la seu del Consell i registre documental
Fins que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears no estigui dotat de les
instal·lacions pròpies per ubicar-hi la seva seu es considerarà, a tots els efectes, que la seva seu, la de la Presidència i la de la Secretaria General de la institució, és la de la Conselleria de Treball i Formació.
En el registre general documental d’entrada i sortida d’aquesta Conselleria s’habilitarà una secció que es considerarà la pròpia del Consell, fins que aquest no
tingui unes instal·lacions pròpies per ubicar-hi la seva seu.
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Disposició addicional única
El conseller en matèria de treball habilitarà, fins que el Consell no tingui unes
instal·lacions per fixar-hi la pròpia seu, els mitjans necessaris per tal que la
Presidència, la Secretaria General i el personal d’aquest òrgan puguin desenvolupar-hi les seves funcions.
Disposició final
Aquest Decret començarà a vigir el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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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)
El marc de regulació del CES, composat per la Llei 10/2000, de 30 de novembre, i el Decret 128/2001, de 9 de novembre, no tracta de manera directa la
qüestió de la publicitat dels dictàmens que fa el consell a instància de les autoritats del Govern.
El reglament, en l’article 43 núm. 3, especifica que Un cop s’hagi emès el dictamen, serà comunicat al sol·licitant. Res no diu quant a fer-lo públic en caràcter
general, per part de la Presidència del CES, o quan es poden donar exemplars
a persones que no són sol·licitants del dictamen però que poden tenir un interès respecte del seu contingut i el demanen a la Presidència (altres CES, investigadors socials, economistes, juristes, etc.).
D’altra banda la Llei 10/2000, determina en el seu article 2, núm. 1, lletra e), que
el CES elaborarà cada any una memòria en la qual retrà compte de les activitats realitzades l’any anterior. Informe en el qual s’inclouen els dictàmens –amb
el seu text complet– que s’han fet l’any anterior, el qual és publicat en forma d’un
llibre.
Per tot això la Presidència del CES, un cop consultat el Ple en la seva sessió
ordinària de dia 27 de juny i atès el seu criteri, adopta la següent,
RESOLUCIÓ
Es podran lliurar còpies dels dictàmens emesos pel CES, per iniciativa pròpia o
prèvia sol·licitud, només en els casos següents:

2.- Quan els dictàmens formin part de l’informe d’activitat previst en l’article 2,
núm. 1, lletra e), de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears.
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1.- Quan les normes sobre les quals s’ha emès dictamen a sol·licitud del
Govern, hagin estat publicades i hagin començat a vigir.
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