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PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT
Amb l’Informe anual d’activitats, volem palesar l’activitat del Consell Econòmic i Social, en aquest
cas corresponent a l’any 2009, a través de les actuacions dutes a terme.
Amb una ullada es pot posar de manifest que aquest ha estat un exercici molt fructífer,
especialment pel que fa a les tasques consultives, mantenint la línea creixent de l‘any passat, així
com en la culminació i publicació dels estudis que ja s’havien iniciat.
Voldria posar en valor que hem pogut dur a terme, amb l’ajut de la Direcció General de R+D+I, la
segona convocatòria del Premi d’investigació del CES, per fomentar la investigació en matèria
econòmica, social i laboral. El dia 3 de juny es van presentar les publicacions del primer Premi, el
projecte SINA (sobre la utilització de les TIC per persones amb discapacitats motores) i l’accèssit
(sobre el mercat de treball en el sector turístic de les Illes Balears).
Al llarg d’aquest exercici s’han presentat el Dictamen 7/2009 del CES sobre l’eficàcia del sistema
educatiu de les Illes Balears (dia 7 d’abril, a la seu del Parlament) i L’esport a les Illes Balears.
Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i Social (dia 20 d’octubre, a la seu de la UIB a Sa Riera).
En l’àmbit de col·laboració institucional es va signar (el dia 16 de febrer) un conveni de
col·laboració amb la Conselleria de Salut i Consum per a l’elaboració de l’estudi de diagnosi i
prognosi del sistema de salut i dels serveis sanitaris de les Illes Balears. També s’ha renovat el que ja
s’havia signat amb la Universitat de les Illes Balears que, a més de facilitar l’accés des del CES a
altres fons bibliogràfics de les Illes Balears, ha permès, al mateix temps, un augment de la capacitat
de catalogació arribant a la gens menyspreable xifra de 3.500 noves catalogacions.
Un element que em sembla una novetat remarcable és l’increment d’usuaris de la nostra web
institucional. Si en el 2008 foren 64.000 els visitants, l’any següent foren 142.000, la qual cosa
representa un increment del 120%.
Tot coincidint amb la Presidència balear de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, es va presentar (el dia
30 d’abril, a la seu de CaixaForum) el llibre corresponent a les II Jornades sobre l’Euroregió,
celebrades l’any anterior, amb els continguts, entre d’altres, de R+D+I i formació en el turisme i la
sostenibilitat i el medi ambient.
Finalment, assenyalar la presentació de la memòria del CES a Mallorca el dia 29 d’octubre, a
Menorca, el dia 20 de novembre, a Eivissa dia 26 el matí, i a Formentera el mateix dia 26 a la tarda,
amb una notable repercussió mediàtica del seu contingut, a nivell de cada illa.

Llorenç Huguet Rotger
President del Consell Econòmic i Social
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CAPÍTOL PRIMER: ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT
1.1. EL CES, UN ÒRGAN CONSULTIU CREAT PER L’ESTATUT D’AUTONOMIA
A la comunitat autònoma de les Illes Balears el Consell Econòmic i Social és un òrgan de rellevància
estatutària. L’article 78 de l’Estatut d’autonomia regula expressament la nostra institució i
considera que:
“1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de participació, estudi,
deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.
2. Una llei del Parlament en regularà la composició, la designació dels seus membres, l’organització
i les funcions”.
1.1.1. Naturalesa
Atesa la definició de l’Estatut d’autonomia, el CES s’ha de considerar essencialment un òrgan
consultiu de la comunitat autònoma en matèria econòmica i social. D’aquesta manera s’ha recollit
en la Llei 10/2000, de 30 de novembre: “El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan
col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en
matèria econòmica i social de les Illes Balears”.
La modificació de la Llei del CES per Llei 5/2009, de 17 de juny, el configura com un òrgan de
consulta tant del Govern de les Illes Balears, com dels consells insulars, des que l’Estatut
d’autonomia els va conferir potestat reglamentària. Però no és òrgan consultiu només d’aquestes
administracions, sinó que els ajuntaments i les mateixes organitzacions i institucions que hi estan
representades també estan legitimades per sol·licitar-ne informe.
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.
Des del punt de vista de l’entramat institucional de les Illes Balears, el CES es configura com un ens
de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar, que disposa
d’autonomia orgànica i funcional per acomplir-ne les finalitats. Les relacions amb el Govern de les
Illes Balears s’articulen a través de la conselleria competent en matèria de treball.
1.1.2. Funció institucional
Dins de l’àmbit dels òrgans consultius de les Illes Balears, el Consell és l’òrgan que dóna veu a la
societat civil organitzada. Al seu si participen, estudien, deliberen, assessoren i proposen les
organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals més representatives i distintes
organitzacions i institucions de rellevància per a la nostra societat. Així mateix, el Govern i els
consells insulars hi designen uns experts en matèria econòmica, social o mediambiental.
D’això, se’n deriva que el CES és una institució que pretén l’elaboració d’opinions consensuades
entre les diverses forces que hi són representades, per tal d’influir i de participar en el procés
d’elaboració de les normes legals i reglamentàries que incideixin en l’economia i la societat.
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Igualment és un centre de confluència d’opinió i d’anàlisi sobre aquestes matèries que fa un esforç
per tal d’acordar criteris comuns que reflecteixin les preocupacions i els anhels dels ciutadans de les
Illes Balears.
1.2. LA REGULACIÓ DEL CES
En compliment del dictat de l’Estatut, el Consell és regulat per una llei i, per tal de determinar la
seva organització i funcionament, es desplega a través d’un reglament.
1.2.1. La Llei del CES
A través de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, publicada en el BOIB núm. 150, de 19 de
desembre, es va donar la regulació principal de la nostra institució. Aquesta Llei ha estat
modificada per la Llei 5/2009, de 17 de juny (BOIB núm. 93 de 27 de juny), modificació parcial
que recull les recomanacions fetes en el dictamen 21/2008 del Consell que, essencialment, feien
referència a la necessitat d’integrar en la preceptivitat de la consulta al CES les disposicions
reglamentàries dels consells insulars, d’incloure un membre designat pel Consell Insular de
Formentera i de definir de manera més concreta les matèries econòmiques i socials que
constitueixen l’objecte de les normes sobre les quals s’ha de consultar a aquesta institució, tot això
motivat per la voluntat d’adaptar-se a la Llei de reforma de l’Estatut d’autonomia que afecta la
composició i les competències del CES.
La Llei té la següent estructura:
• Exposició de motius
Hi apareixen els trets principals del CES: el consens, la imparcialitat, la independència, la varietat i
la pluralitat de la procedència dels seus membres, la seva funció consultiva àmplia i l’autonomia
funcional.
• Títol I. Disposicions generals
S’hi regulen als articles 1, 2 i 3, respectivament, la naturalesa i el règim jurídic, les funcions i el
termini d’evacuació de dictàmens.
• Títol II. Composició del Consell Econòmic i Social
Dels articles 4 al 8 es tracta de la composició del CES, la designació i el nomenament dels
consellers, el seu mandat, el cessament i les incompatibilitats.
• Títol III. Òrgans i funcionament
Els articles 9 al 16 que conformen aquest títol estan dedicats a la descripció dels òrgans del CES: el
president, els vicepresidents, la Secretaria General, el Ple, funcionament del Ple, la Comissió
Permanent i les comissions de treball.
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• Títol IV. Règim economicofinancer i de personal del Consell Econòmic i Social
Aquest títol està integrat pels articles 17 al 19, que tracten del règim econòmic, del règim de
personal i de les indemnitzacions.
La Llei es tanca amb dues disposicions addicionals, tres disposicions transitòries i dues disposicions
finals.

1.2.2. El Reglament d’organització i funcionament
El 25 de setembre de 2001 el Ple del Consell aprovà el Reglament d’organització i funcionament, el
qual, un cop aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears, fou publicat com a Decret
128/2001, de 9 de novembre, en el BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001. El Reglament ha
estat modificat mitjançant el Decret 109/2006, de 22 de desembre (BOIB núm. 188, de 30 de
desembre de 2006).
1.2.3. Altres normes
A banda de la Llei 10/2000, de 30 de novembre i del seu Reglament d’organització, aprovat pel
Decret 128/2001, de 9 de novembre, el Consell es troba regulat en altres disposicions que acaben
de configurar el seu marc financer: la Llei de pressuposts generals de 2002 de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, Llei 19/2001, de 31 de desembre, i, supletòriament, en tot allò que
no és previst en la seva Llei i Reglament, per les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
, especialment el capítol II del títol II d’aquesta llei.
Existeix una aplicació directa de la Llei 30/1992, quant als títols VII i VIII, respecte de la revisió en
via administrativa dels actes del Consell i les reclamacions prèvies a les accions civils i laborals.
També s’han de considerar normativa complementària del CES:
-

El Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries per al desplegament del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 70, del 12 de juny de
2001. Aquesta norma conté les bases inicials per tal de configurar les primeres passes de la
institució i encara està en vigor.

-

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

-

Tots aquells decrets que en compliment del núm. 4 de l’article 5 de la Llei 10/2000 s’han
aprovat pel Consell de Govern per fer els nomenaments i els cessaments dels membres del CES,
el president i el secretari general (vegeu l’apèndix que conté una llista dels decrets esmentats).

-

Resolucions de la Presidència, amb la prèvia consulta al Ple, les quals són criteris de seguiment
obligatori per a 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
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la relació de llocs de feina del personal, en altres ocasions es pretén oferir unes normes de
publicitat dels dictàmens o aprovar els ajuts adreçats al sosteniment dels grups I i II del CES.
-

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

1.3. LA COMPOSICIÓ I ELS ÒRGANS DEL CES
1.3.1. Composició
El Consell Econòmic i Social està integrat per un total de trenta-set membres, els quals han de tenir
la condició política de ciutadans de les Illes Balears, d'acord amb la distribució següent:
a) El president
b) El grup I està integrat per dotze membres designats per les organitzacions empresarials més
representatives.
c) El grup II està integrat per dotze membres designats per les organitzacions sindicals més
representatives.
d) El grup III està constituït per dotze membres distribuïts de la manera següent:
- Un representant del sector agrari.
- Un representant del sector pesquer.
- Un representant del sector d'economia social.
- Un representant de les associacions de consumidors i usuaris.
- Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
- Un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals.
- Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin com a finalitat principal la
protecció del medi ambient.
- Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits entre persones amb
especial preparació i de prestigi reconegut en l'àmbit corresponent. Quatre a proposta dels
consells insulars i un a proposta del Govern de les Illes Balears.
Cada una de les organitzacions, sectors i administracions amb presència als distints grups pot
designar un nombre de suplents igual al de vocals titulars que tingui en el Consell, els quals
exerciran les funcions dels membres titulars en els supòsits i condicions prevists en el Reglament
d’organització i funcionament del CES.
El CES funciona tot atenent un esquema orgànic que distingeix òrgans col·lectius i òrgans
unipersonals.
Els òrgans col·lectius són: el Ple, la Comissió Permanent i les comissions de treball.
Els òrgans unipersonals són el president, els dos vicepresidents i el secretari general.
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1.3.2. El Ple
El Ple és l'òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell Econòmic i Social i està
integrat per la totalitat dels seus membres, sota la direcció del president i assistit pel secretari
general.
Les competències del Ple són molt importants i es classifiquen de la següent manera:
1.3.2.1. Competències de direcció i organització interna
a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d'organització i funcionament per majoria dels dos terços
dels seus membres i trametre'l al Consell de Govern perquè l'aprovi i el publiqui.
c) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
d) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l'exercici de les funcions que té atribuïdes el
Consell Econòmic i Social.
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, els consells insulars 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.
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El Ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre. Així mateix, per
iniciativa del president, si ho acorda la Comissió Permanent o mitjançant sol·licitud d’un terç dels
consellers adreçada al president, pot reunir-se en sessió extraordinària.

1.3.2.3. Sessions del Ple durant el 2009
PLENS ORDINARIS
Sessió 01/2009, de 24 de març de 2009
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.Delegació en la Comissió Permanent de les funcions de l’art. 20 h) i j) del Reglament
3.Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 5/2009, sobre el nou CES de Menorca
4.Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 10/2009, sobre Projecte de decret pel qual es crea
l’especialitat d’estadística dins l’escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu
superior i del cos facultatiu tècnic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
5.Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 11/2009, sobre Projecte de decret pel qual s’aprova el
Reglament d’ordenació de la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
6.Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoqui, si escau. Concretament,
aprovació des línies estratègiques per a l’activitat del CES 2009-2010
7.Informació sobre l’activitat consultiva
8.Informació sobre l’activitat de la Presidència
9.Torn obert de paraules

Sessió 01/2009 del Ple del CES al Parc Bit
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Sessió 02/2009, de 17 de juny de 2009
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.Delegació en la Comissió Permanent per aprovar els dictàmens que eventualment se sol·licitin fins
a la propera sessió plenària
3.Aprovació parcial de l’Informe d’activitats del primer semestre de 2009
4.Ratificació dels canvis en els òrgans del CES
5.Informació sobre l’activitat consultiva des de la darrera sessió plenària
6.Informació sobre l’activitat de la Presidència
7.Torn obert de paraules

Vista de la sessió 02/2009 del Ple del CES, amb la secretària general, el president i els dos vicepresident

Sessió 03/2009, de 30 de setembre de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Delegació en la Comissió Permanent de les funcions de l’art. 20 h) i j) del Reglament
3. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del transport
marítim
4. Debat i, si escau, aprovació de la Memòria 2008
5. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de pressuposts per a 2010
6. Ratificació dels canvis en la composició de les diverses comissions del CES
7. nformació sobre l’activitat consultiva
8. Informació sobre els treballs en curs i presa dels acords que pertoquin, si escau
9. Informació sobre l’activitat de la Presidència
10. Torn obert de paraules

11

Sessió 03/2009 del Ple del CES

Sessió 03/2009 del Ple del CES
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Sessió 04/2009, de 17 de desembre de 2009
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Delegació en la Comissió Permanent de les funcions de l’art. 20 h) i j) del Reglament
3. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei sobre el sector públic
instrumental de la CAIB
4. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen sobre el Projecte d’ordre per la qual es modifica la
classificació de varietats de vinya autoritzades a les Illes Balears
5. Debat i, si escau, aprovació de l’Informe d’activitats 2009
6. Informació sobre els treballs en curs i presa dels acords que pertoquin, si escau
7. Informació sobre l’activitat consultiva
8. Informació sobre l’activitat de la Presidència
9. Informació i vistiplau al calendari de sessions de 2010
11.Torn obert de paraules

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

1.3.3.1. Competències relacionades amb la direcció del CES
a) Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de les línies generals d’actuació del Consell,
aprovades pel Ple.
b) Col·laborar amb el president en la direcció de l’actuació del Consell.
c) Atès el que preveu el núm. 2 de l’article 2 de la Llei 10/2000, decidir la contractació de
dictàmens o consultes externes, a iniciativa pròpia o a proposta del president, de les comissions de
treball o dels grups de representació del Consell.
d) Elevar al president la proposta de fixació de l’ordre del dia de les sessions del Ple i la data de la
seva celebració, tot tenint en compte les peticions que s’hagin formulat, atès l’article 31 del
Reglament.
e) Sol·licitar la convocatòria de sessions extraordinàries del Ple que ha de convocar el president en
el termini màxim de quinze dies, comptadors des de la data de la sol·licitud, i conèixer les
convocatòries d’aquest tipus que facin el president o dotze consellers.
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f) Conèixer, en tots aquells casos que ho trobi oportú, la preparació de la documentació, informes
i estudis necessaris per al millor coneixement pels membres del Consell dels temes que s’hagin de
tractar en el Ple.
g) Aprovar la proposta inicial de l’Avantprojecte del pressupost del Consell que li presenti el
president com a tràmit previ per a la seva elevació al Ple i la seva aprovació i conèixer
trimestralment la seva execució.
h) Supervisar les activitats del Consell, fixar el seu calendari i coordinar els treballs dels distints
òrgans col·legiats i les seves comissions.
i) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li siguin reconegudes en les lleis i
reglaments que regulen aquesta matèria, com a òrgan col·legiat del Consell, i totes aquelles que en
aquesta matèria li siguin delegades pel Ple.
1.3.3.2. Competències relacionades amb la funció de consulta i d'informe
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.
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 2009
SESSIONS ORDINÀRIES
Sessió 01/2009, de 27 de gener de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 1/2009, sobre el Projecte de decret pel
qual es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius
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d’accés i mobilitat, relatius a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es
convoquin en el sector públic sanitari de la comunitat autònoma
3. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 2/2009, sobre el Projecte de decret de modificació
del Decret 42/2008, d’11 d’abril, pel qual es regula la bonificació de les tarifes dels serveis regulars
de transport marítim entre les illes d’Eivissa i Formentera per als residents en l’illa de Formentera
4. Determinació de la comissió de treball adient per elaborar la Proposta de dictamen 3/2009,
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els fulls de reclamació o denúncia en matèria de
consum
5. Debat i, si escau, aprovació de la declaració conjunta per a l’establiment d’una xarxa de CES de
l’Euroregió
6. Debat i, si escau, aprovació de l’execució pressupostària del quart trimestre de 2008
7. Plantejament sobre l’oportunitat d’elaboració d’un pla d’actuació del CES 2009-2010
8. Informació sobre els projectes i estudis i curs i presa dels acords que pertoquin. En concret,
debat i, si escau, aprovació de la proposta de la comissió d’Àrea Social respecte a l’estudi sobre
l’eficiència del sistema sanitari.
9. Informació sobre la presentació dels treballs finalitzats
10. Informació sobre l’activitat de la Presidència
11. Torn obert de paraules
Sessió 02/2009, de 24 de febrer de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat i, si escau, aprovació de les propostes de dictamen següents:
a. 7/2009, sobre l’eficiència del sistema educatiu
b. 8/2009, sobre el Projecte de reglament pel qual s’estableix el règim jurídic que regula la
prestació del servei d’acolliment residencial de menors a Mallorca
c. 9/2009, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el procediment de selecció de
personal funcionari interí al servei de l’Administració de la comunitat autònoma
3. Aprovació execució pressupostària darrer trimestre 2008
4. Informació sobre projectes en curs i presa dels acords que pertoqui, si escau:
a.Publicació i presentació de les jornades de CES de l’Euroregió
b.Publicació i presentació del premi i accèssit
c.Estudi sobre el sistema sanitari
d.Memòria 2008
5. Informació sobre activitat de la Presidència
6. Torn obert de paraules
Sessió 03/2009, de 17 de març de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informació sobre els estudis en curs i presa dels acords que pertoqui, si escau:
a. Presentació del Dictamen sobre l’eficàcia del sistema educatiu: selecció de continguts a
proposta dels serveis tècnics havent consultat els autors dels annexos del dictamen
b. Ratificació de l’acord de la Comissió d’Àrea Social per a l’elaboració d’un dictamen
sobre l’esport a les Illes Balears
c. Estudi sobre el sistema sanitari
d. Presentació de la publicació de les Jornades sobre l’Euroregió
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3. Informació sobre l’activitat consultiva del CES
4. Informació sobre l’activitat de la Presidència
5. Informació sobre l’ordre del dia del Ple de 24 de març
6. Torn obert de paraules
Sessió 04/2009, de 28 d’abril de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2009
3. Informació sobre l’activitat consultiva del CES i presa dels acords que pertoqui, si escau
4. Informació sobre els estudis en curs i presa dels acords que pertoqui, si escau:
5. Estudi sobre el sistema sanitari
6. Presentació de la publicació de les Jornades sobre l’Euroregió
7. Trobada amb CES de l’Euroregió per a la posada en marxa de projectes
8. Proposta del CES en el marc de les trobades de CES 2010: turisme social
9. Proposta del Grup de treball de turisme per traduir a l’anglès l’apartat de turisme de la Memòria
2008
10. Plantejament de línies prioritàries en l’actuació del CES durant la segona part del mandat
11. Informació sobre l’activitat de la Presidència
12. Torn obert de paraules
Sessió 05/2009, de 19 de maig de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 15/2009, sobre el Projecte de decret que regula el
règim jurídic de les sales de joc
3. Determinació de la comissió encarregada d’elaborar el dictamen sol·licitat sobre la modificació
de la Llei de comerç
4. Informació sobre els estudis en curs i presa dels acords que pertoqui, si escau
a. Estudi sobre el sistema sanitari
b. Dictamen sobre l’esport
c. Projectes Xarxa CES Euroregió Pirineus-Mediterrània
d. Presentació Informe d’activitats 2008
e. Presentació publicació I Premi d’investigació CES i accèssit
f. Traducció a l’anglès de l’apartat de turisme de la Memòria 2008
g. Elaboració d’articles periodístics de difusió dels continguts de la Memòria
5. Informació sobre l’activitat de la Presidència
6.Torn obert de paraules
Sessió 06/2009, de 9 de juny de 2009
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 14/2009, sobre l’esport a les Illes Balears
3. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 16/2009, sobre la modificació de l’Ordre que regula la
denominació d’origen Binissalem
4. Informació sobre els eventuals canvis proposats pels grups en els òrgans del CES
5. Informació sobre l’ordre del dia del Ple de 17 de juny
7.Informació sobre els estudis en curs i presa dels acords que pertoqui, si escau
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7. Informació sobre l’activitat de la Presidència
8. Torn obert de paraules

Roda de premsa amb motiu de la presentació de L’esport a les Illes Balears. Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears. Atenen els mitjans, d’esquerra a dreta, Pere Palou, autor de l’estudi annex; el conseller d’Esports i Joventut, Mateu Cañellas; el
president; la secretària general i l’altre autor de l’estudi annex, Xavier Ponsetí (20 d’octubre)

Sessió 07/2009, 14 de juliol de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat i, si escau, aprovació de l’execució pressupostària del segon trimestre
3. Debat i, si escau, aprovació de la proposta inicial de l’Avantprojecte de pressuposts del CES
4. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 17/2009, sobre l’Avantprojecte de llei
de modificació de la Llei 11/2001, d’ordenació de l’activitat comercial de les Illes Balears
5. Designació de dos experts com a membres del jurat del Premi d’investigació del CES
6. Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoquin, si escau
7. Informació sobre l’activitat de la Presidència
8.Torn obert de paraules
Sessió 08/2009, de 22 de setembre de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoquin, si escau
3. Informació sobre la Vicepresidència II del CES
4. Informació sobre el cessament i nomenament de nous consellers del CES (grup II)
5. Informació sobre les previsions pressupostàries per a 2010
6. Informació sobre l’ordre del dia del Ple
7. Informació sobre l’activitat de la Presidència
8. Torn obert de paraules
Sessió 09/2009, de 13 d’octubre de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Presentació dels primers resultats de l’estudi sobre el sistema sanitari
3. Debat i, si escau, aprovació de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2009
4. Informació sobre la presentació de la Memòria 2008 i presa dels acords que pertoquin, si escau
5. Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoquin, si escau
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6. Informació sobre l’activitat de la Presidència
7. Torn obert de paraules
Sessió 10/2009, de 10 de novembre de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Planificació de la Jornada de presentació de resultats de l’estudi sobre el sistema sanitari
3. Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoquin, si escau
4. Informació sobre les gestions realitzades per a la reducció de l’import de les dietes que perceben
els membres del CES
5. Informació sobre l’activitat de la Presidència
6. Torn obert de paraules
Sessió 11/2009, de 9 de desembre de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen sobre el Projecte de modificació de l’ordenança fiscal
per serveis d’inspecció tècnica de vehicles
3. Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoquin, si escau
4. Informació sobre qüestions relatives al personal
5. Informació sobre l’ordre del dia del Ple
6. Informació sobre l’activitat de la Presidència
7. Torn obert de paraules
SESSIONS EXTRAORDINÀRIES
Sessió 01/2009, de 28 de juliol de 2009
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 17/2009, sobre l’Avantprojecte de llei de
modificació de la Llei 11/2001, d’ordenació de l’activitat comercial de les Illes Balears
3. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 18/2009, relatiu a l’Avantprojecte de llei
d’ordenació del transport marítim
4. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 19/2009, sobre el Projecte de decret pel
qual es crea l‘Observatori de la Joventut de les Illes Balears.
5. Designació de dos experts com a membres del jurat del Premi d’investigació del CES
6. Torn obert de paraules
1.3.4 Comissions de treball
1.3.4.1 Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèries de les quals s’ocupa:
-

Economia i fiscalitat
Unió Europea, desenvolupament regional i cooperació al desenvolupament (fons estructurals,
programes europeus)
Agricultura i pesca
Polítiques sectorials i de medi ambient
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Les reunions de la Comissió durant el 2009 han estat:
23 de gener: es tracta la Proposta de dictamen sobre el projecte de decret pel qual es modifica el
Decret 42/2008, d’11 d’abril, que regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de
transport marítim entre les illes d’Eivissa i Formentera, per als residents a l’illa de Formentera.
17 de febrer: es tracta la Proposta de dictamen sobre el projecte de decret pel qual es crea i es
regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d’Animals de les Illes Balears i se’n
regulen les autoritzacions.
1 d’abril: es tracta sobre el Dictamen 12/2009, que estableix les zones de producció de mol·luscs, i
també sobre el dictamen 13/2009, que regula les ajudes per afavorir l’accés a l’habitatge.
6 de maig: es tracta sobre la Proposta de dictamen referida al projecte de decret sobre el règim
jurídic del joc.
27 de juny: es tracta la Proposta de dictamen sobre l’Ordre de modificació de l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca, de 21 de novembre 2005, per la qual s’aprova el reglament de la
D.O. Binissalem.
1 de juliol: aprovació de la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de reforma de la Llei
11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició
de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis del mercat interior.
16 de juliol: aprovació inicial dels apartats del capítol I de la Memòria 2008
27 de juliol: aprovació de la Proposta de dictamen 18/2009, relativa a l’Avantprojecte de llei
d’ordenació del transport marítim; aprovació inicial dels apartats del capítol I de la Memòria 2008
17 de setembre: aprovació de la Proposta de dictamen 18/2009, relativa a l’Avantprojecte de llei
d’ordenació del transport marítim.
2 desembre: aprovació de la Proposta de dictamen 21/2009, relativa a l’Avantprojecte de llei del
sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la Proposta de
dictamen 22/2009, relativa a la modificació de l’article quart i la disposició final de l’Ordenança
fiscal de la taxa per serveis d’inspecció tècnica de vehicles.

1.3.4.2 Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèries de les quals s’ocupa:
-

Ocupació i Seguretat Social
Polítiques actives per a l’ocupació
Relacions laborals, riscs laborals
Formació professional i polítiques d’ocupació relacionades amb els fons estructurals de la Unió
Europea

Les reunions de la Comissió han estat:
21 de gener: es tracta sobre la Proposta de dictamen 1/2009, relatiu al Projecte de decret pel qual
es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés i
mobilitat, relatius a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el
sector públic sanitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
11 de febrer: es tracta la Proposta de dictamen 5/2009, sobre el projecte del nou CES del Consell
Insular de Menorca.
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4 de març: es tracta el text base sobre la Proposta de dictamen sobre el projecte del nou CES a
Menorca, i també el text base del Dictamen 10/2009 sobre la creació de l’especialitat d’estadística
dins l’escala de R+D+i del cos facultatiu superior i tècnic de la CAIB.
18 de març: es tracta sobre el text base del Dictamen sobre el nou CES de Menorca.
8 de juliol: presentació de propostes relatives a la situació actual del mercat de treball a les Illes
Balears
24 de juliol: aprovació inicial dels apartats del capítol II de la Memòria 2008
21 octubre: debat sobre l’estat de la qüestió del mercat de treball a les Illes Balears, des d’una
perspectiva crítica, amb l’assistència d’Erik Monreal.
1.3.4.3. Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèries de les quals s’ocupa:
-

Salut i consum
Assumptes socials
Polítiques d’igualtat
Polítiques d’integració
Educació i Cultura

El 2009 la Comissió s’ha reunit:
15 de gener: es debat sobre l’Estudi sobre l’esport a les Illes Balears així com sobre l’Estudi sobre
l’eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears, i la presa dels acords que pertoquin al respecte.
11 de febrer: es debat la Proposta de dictamen 3/2009, sobre la Proposta de decret relatiu als fulls
de reclamació de consum; la Proposta de dictamen 4/2009, sobre el Decret de la prestació
ortoprotètica; la Proposta de dictamen 8/2009, sobre el Reglament del Consell Insular de Mallorca
relatiu a la prestació de l’acolliment residencial per a menors. I finalment es tracta la proposta del
nou apartat 10 del capítol III de la Memòria.
18 de febrer: es tracta sobre la Proposta de dictamen de l’Estudi sobre l’eficàcia del sistema
educatiu, i també sobre la proposta de l’índex i l’equip per a l’apartat 10 de l’apartat III de la
Memòria 2008.
4 de març: es debat sobre l’Estudi de l’esport a les Illes Balears i sobre el contingut de l’apartat 10
del capítol III de la Memòria relatiu al sistema de promoció de l’autoestima personal i d’atenció a la
dependència.
18 de març: es tracta sobre el text base de la Proposta de dictamen 11/2009, relativa al Projecte de
decret pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de la Inspecció de Serveis Sanitaris de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També es debat sobre l’índex de l’apartat 10 del capítol
III de la Memòria 2008, i sobre la informació relativa a l’Estudi de l’esport a les Illes Balears.
22 d’abril: es tracta sobre la determinació del contingut del text base del Dictamen sobre l’esport a
les Illes Balears.
20 de maig: es tracta sobre la Proposta del dictamen sobre l’esport a les Illes Balears i sobre la
publicació de l’estudi.
20 i 28 de juliol: aprovació inicial dels apartats del capítol III de la Memòria 2008
18 novembre: es debat la Proposta de dictamen 20/2009 relatiu al Projecte de decret pel qual es
regula la composició, l’organització i el funcionament del Consell de Serveis Socials de les Illes
Balears.
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1.3.5. La Presidència i la Vicepresidència
1.3.5.1. El president
D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora del CES i l’article 14 del seu Reglament d’organització
i funcionament, el president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per decret del Consell de
Govern, a proposta conjunta dels consellers competents en matèria econòmica i de treball, que ho
hauran consultat prèviament amb els grups de representació que integren el Consell. En qualsevol
cas, la proposta ha de tenir el suport, com a mínim, dels dos terços de les persones membres del
Consell.
Com estableix l’article 14.3 del Reglament d’organització i funcionament del CES, el president pot
ser destituït del seu càrrec per decret del Consell de Govern a proposta dels consellers en matèria
d’economia i treball, sempre que es faci la sessió i votació específiques prèvies del Ple del Consell i
votin a favor de la destitució els dos terços dels membres del Ple.
El president tendrà el tractament d’Honorable Senyor i no pot percebre més d’un sou amb càrrec
als pressuposts de cap altra administració pública.
El primer president del CES fou Francesc Obrador i Moratinos. En la Comissió Permanent de 30
d’agost de 2006, el president Obrador dimití i fou rellevat en funcions pel vicepresident 1r, Josep
Oliver Marí. En el Ple de dia 24 de gener de 2007 va ser elegit com a segon president del CES
Llorenç Huguet Rotger. El Govern el va nomenar pel Decret 3/2007, de 26 de gener (BOIB núm. 17,
de 3 de febrer de 2007), i va prendre possessió del càrrec el dia 7 de febrer, davant el Ple.
Correspon al president del Consell Econòmic i Social l'exercici de les funcions següents:
a) La direcció i representació de la institució.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-les quan li correspongui i moderar-ne el
desenvolupament.
c) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas d'empat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne l’acompliment.
f) Informar el Ple, abans de l’inici dels debats, de les suplències i substitucions del Consell.
g) Dictar, amb la consulta prèvia als vicepresidents i a la Comissió Permanent, les directrius generals
per al funcionament intern i el bon govern de les sessions del Consell.
h) Autoritzar i disposar les despeses dins els límits de la seva competència, reconèixer obligacions i
ordenar-ne els pagaments, degudament intervinguts d’acord amb la normativa vigent.
i) Elaborar, amb l’assessorament del personal del Consell, especialment del secretari general,
l’esborrany de la proposta anual de pressuposts del Consell que, un cop sotmesa a l’aprovació de la
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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.
Arrel del Decret 109/2006, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Decret 128/2001, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del CES, s’ha especificat
que el president no pot percebre més d’una retribució a càrrec als pressupostos de cap
administració pública. Si el president du a terme una activitat remunerada, desplegarà la seva
funció en règim de caràcter no retribuït. En aquest darrer cas, no es consideren retribució les
indemnitzacions d’assistència, de desplaçament, per quilometratge o altres.
1.3.5.2. Els vicepresidents
El Consell Econòmic i Social té dos vicepresidents elegits pel Ple per majoria simple en votació
secreta, a proposta, cada un d'ells, dels membres representants de les organitzacions empresarials i
dels representants de les organitzacions sindicals, respectivament. El 26 de juliol de 2001 s’elegiren
els primers vicepresidents. La vicepresidència 1a ha estat ocupada per Josep Oliver Marí des de la
creació del CES; quant a la vicepresidència 2a, l’han ocupada:
-

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

Des del setembre de 2009 la vicepresidència segona està vacant.
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
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nou vicepresident s’estendrà fins a l'acabament del període de quatre anys que estigui en curs,
excepte que hi hagi una nova proposta de substitució.
Els vicepresidents poden assistir amb veu i sense vot a les reunions de la Comissió Permanent.
Els vicepresidents substituiran el president, per l'ordre de prelació que fixi el Ple, en els supòsits de
vacant, absència o malaltia i poden exercir, a més, les funcions que expressament els delegui el
president.
L’ordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president determinarà un torn anual entre els
vicepresidents que començarà per aquell que la Comissió Permanent designi.
Els vicepresidents seran informats regularment pel president sobre la direcció de les activitats del
Consell i li prestaran la seva col·laboració en tots aquells assumptes per als quals siguin requerits i a
més,
a) En l’elaboració de l’ordre del dia del Ple i la Comissió Permanent.
b) En l’elaboració de la proposta anual de pressuposts del Consell.
c) En la interpretació i proposta de modificació del Reglament d’aquest Consell.
d) En la decisió d’encetar l’elaboració d’un estudi o informe per iniciativa pròpia, quan aquesta
decisió s’hagi d’adoptar a instància del president d’acord amb el que disposa l’article 21 a)
d’aquest Reglament.
4. Així mateix, el president del Consell Econòmic i Social requerirà la col·laboració dels
vicepresidents quan exerceixi la funció de representació de la institució. A més, els vicepresidents
acompanyaran el president en els següents casos:
a) Quan el president representi al CES davant qualsevol administració pública (local,
insular, autonòmica o estatal) o davant d’institucions privades d’especial transcendència.
b) Quan el president gestioni amb les conselleries corresponents la proposta anual de
pressuposts del Consell.
5. Per tal que la funció de col·laboració dels vicepresidents sigui efectiva, el president es reunirà amb
el vicepresidents amb una periodicitat mensual i amb anterioritat a la convocatòria de les sessions
del Ple i la Comissió Permanent. En aquestes reunions informatives amb els vicepresidents, el
president podrà citar els coordinadors dels grups del CES.
1.3.6. La Secretaria General
La Secretaria General és l'òrgan d'assistència tècnica i d'administració del Consell Econòmic i
Social i el dipositari de la fe pública amb relació als seus acords. Es troba regulada en l’article 12 de
la Llei reguladora del CES i 18 i 19 del seu Reglament d’organització i funcionament.
El titular de la Secretaria General, que no té qualitat de membre del Consell Econòmic i Social, serà
nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de Govern, a proposta presentada,
conjuntament, pels consellers amb competències en matèria d'economia i de treball. Des de la
creació del CES i fins a juliol de 2007 el càrrec fou ocupat per Pere Aguiló Crespí. Des de la
publicació del Decret 148/2007, de 21 de desembre (BOIB núm. 195 ext., de 28 de desembre de
2007), exercí el càrrec Núria García Canals fins al seu cessament, el 16 de gener de 2010 (Decret
3/2010, de 15 de gener; BOIB núm. 7, de 16 de gener de 2010).
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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.
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.
El càrrec de secretari general del Consell serà acomplert en règim de dedicació exclusiva i estarà
sotmès a les disposicions generals legals i reglamentàries en matèria d’incompatibilitats i el seu
titular no pot exercir un altre càrrec o activitat que impedeixi o malmeti l’acompliment de les
funcions que li són pròpies.
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ANNEXOS DEL CAPÍTOL I
ANNEX I. COMPOSICIÓ DEL PLE *
Grup I: associacions empresarials
MEMBRES TITULARS

MEMBRES SUPLENTS

Organització
institució
CAEB

Josep Oliver Marí

Juan Bufí Arabí

Isabel Guitart Feliubadaló

Alfonso Meaurio Flamen

CAEB

Vicenç Tur Tur

Salvador Servera Jaume

CAEB

Miquel Vidal Fullana

Ana Reguera Rodríguez

CAEB

Manuel Gómez López

Jaime Bauzá García

CAEB

Antonio Vilella Paredes

Miguel Perelló Quart

CAEB

Alfonso Ribas Prats

Jaume Vidal Ladaria

CAEB

Gabriel Rosselló Homar

Mateo Oliver Monserrat

CAEB

Josep Martí Fortuny Gomila

Josep Sintes Vinent

CAEB

Francesc Horrach Estarellas

Joan Josep Díez Moya

PIMEB

Mariano Riera Riera

Joan Serra Mayans **

PIMEB

Pau Seguí Pons

Antonio Juaneda Anglada

PIMEB

o

Grup II: organitzacions sindicals
Organització
institució

MEMBRES TITULARS

MEMBRES SUPLENTS

Macià Bibiloni Oliver

Julia Sánchez Moreno

CCOO

Manolo Pino Pertierra

Carmen Díaz de la Jara

CCOO

Rafael Borràs Ensenyat

Ginés Diez González

CCOO

Diana Borràs Rhodes

Francesc Mellado Serra

CCOO

Victoria Ferrer Pérez

Silvia Montejano Cofreces

CCOO

Manuel Pelarda Ferrando

Joan Huguet Amengual

UGT

Margarita Bárez Moreno

Tomás Casado Sánchez

UGT

Juan Herranz Bonet

Antonio Copete González

UGT

Joana M. Alorda Fiol

Maite Silva Sánchez

UGT

Llorenç Pou Garcias **

Aurelio Martínez Guerrero

UGT

M. del Carmen Orte Socias

Ma Carmen Santamaría Pascual

UGT

Carlos Moreno Gómez

Miguel Ángel Bordoy Garí

UGT

o
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Grup III: organitzacions sectorials i institucions
MEMBRES TITULARS

MEMBRES SUPLENTS

Sector o institució

Gabriel Company Bauzà

Gabriel Torrens Llabrés

Sector agrari

José Quintana Fullana

Rafael Mas Piedecausa

Sector pesquer

Pere Albertí Huguet

Jerónima Bonafé Ramis

Economia social

Claudia de Haro Porres

Francisca Dols Company

Consumidors i usuaris

Antoni Llull Gilet

Rafel Crespí Cladera

Universitat de les
Balears

Pedro Bofill Contreras

Joan Rotger Seguí **

Entitats locals

Macià Blázquez Salom

Carlos Zayas Mariategui

Protecció medi ambient

Miquel Alenyà Fuster
Ma del Pilar Sánchez–Cuenca
Lopez

Govern de les Illes Balears
Mercedes Vacas Guerrero

Javier Tejero Isla
Santiago Ferrer Costa
Miquel Juan Ferrer**

Illes

Maria Torres Bonet

Consell
Mallorca

Insular

de

Consell
Menorca

Insular

de

Consell Insular d’Eivissa
Consell
Insular
Formentera

de

* A 31 de desembre de 2009
**Incompatibilitat sobrevinguda
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ANNEX II. CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL PLE
Durant el 2009 s’han publicat els següents decrets de nomenaments i cessaments de membres del
Ple:
Decret 51/2009, de 31 de juliol, de cessament i de nomenament de nous membres del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants
d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 119,15-08-2009). Els consellers nomenats foren:
Titular: Macià Bibiloni Oliver
Titular: Manolo Pino Pertierra
Titular: Diana R. Borràs Rhodes
Titular: Victoria Ferrer Pérez

Suplent: Júlia Sánchez Moreno
Suplent: Carmen Diaz de la Jara
Suplent: Francesc Mellado Serra
Suplent: Silvia Montejano Cofreces

Arrel d’aquest Decret deixaren de ser consellers per CCOO Fernando González Martínez, Antonio
Losada Díaz, Rogelio Marín Canuto, Baltasar Piñeiro Pico, Agustina Canosa Valdomar i José
Antonio Rojas Pizarro. A més, Francesc Mellado Serra va passar de titular a suplent i Diana Roberta
Borràs Rhodes va passar de suplent a titular.
-Decret 61/2009, de 2 d’octubre, de cessament i de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III (BOIB núm. 148, 10-10-2009). Suposa
l’alternància dels representants del sector agrari: disposa el cessament de Gabriel Torrens Llabrés
com a titular i de Gabriel Company Bauzà com a suplent i nomena Gabriel Company Bauzà titular i
Gabriel Torrens Llabrés, suplent.
-Decret 62/2009, de 2 d’octubre, de cessament i de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I (BOIB núm. 148, 10-10-2009). Antonio
J. Sintes Pons cessa com conseller suplent i es nomena en el seu lloc Josep Sintes Vinent.
-Decret 91/2009, de 18 de desembre, de cessament i de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III (BOIB núm. 189, de 29 de desembre
de 2009). Disposa el cessament d’Esteve Bardolet Jané com a conseller titular i el nomenament de
Miquel Juan Ferrer.

ANNEX III. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

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

Membres suplents:
1. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar (grup I - CAEB)
3. Manuel Pelarda Ferrando (grup II - UGT)
4. Francesc Mellado Serra (grup II - CCOO)
5.
(grup III)
6.
(grup III)
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ANNEX IV. COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL
COMISSIÓ DE TREBALL D’ECONOMIA, DESENVOLUPAMENT REGIONAL I MEDI AMBIENT
President: Vicenç Tur Tur
Membres titulars:
1. Josep Oliver Marí (grup I - CAEB)
2. Vicenç Tur Tur (grup I - CAEB)
3.
(grup II – UGT)
4. Macià Bibiloni Oliver (grup II - CCOO)
5. Esteve Bardolet Jané (grup III – expert Govern)
6. Macià Blàzquez Salom (grup III – medi
ambient)

Membres suplents:
1. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
2. Alfonso Meaurio Flamen (grup I - CAEB)
3. Juan Herranz Bonet (grup II - UGT)
4. Manolo Pino Pertierra (grup II – CCOO)
5. Pedro Bofill Contreras (ent. Locals - grup III)
6.
(grup III)

COMISSIÓ DE TREBALL D’OCUPACIÓ I RELACIONS LABORALS
President: Pere Albertí Huguet
Membres titulars:
1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I - CAEB)
2. Manuel Gómez López (grup I - CAEB)
3. Manuel Pelarda Ferrando (grup II - UGT)
4. Diana Borràs Rhodes (grup II - CCOO)
5. Javier Tejero Isla (grup III - Consell de Menorca)
6. Pere Albertí Huguet (grup III – economia social)

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

COMISSIÓ DE TREBALL D’ÀREA SOCIAL
Presidenta: Carme Orte Socias
Membres titulars:
1. Jaume Vidal Ladaria (grup I - CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar (grup I - CAEB)
3. Mª del Carme Orte Socias (grup II - UGT)
4. Victoria Ferrer Pérez (grup II - CCOO)
5. Pilar Sánchez-Cuenca López (grup III – CIM)
6. Claudia de Haro Porres (grup III – ass.
consumidors)

Membres suplents:
1. Jaime Bauzá García (grup I - CAEB)
2. Salvador Servera Jaume (grup I - CAEB)
3. Margarita Bárez Moreno (grup II – UGT)
4. Francesc Mellado Serra (grup II - CCOO)
5.
(grup III)
6.
(grup III)
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CAPÍTOL SEGON: LES FUNCIONS DEL CES L’ANY 2009
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, tret de l’avantprojecte de llei de pressuposts generals, com també
projectes de decret legislatiu, de decret del Govern de les Illes Balears i de reglament dels consells
insulars, independentment de la denominació que adoptin, sempre que els esmentats
avantprojectes i projectes regulin de forma directa i estructural matèries socioeconòmiques,
laborals i d’ocupació.
Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que afectin
substancialment l'organització, les competències o el funcionament del Consell Econòmic i Social.
Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, d’acord amb el que estableixi una llei, sigui obligatori
consultar-lo.

b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, amb relació a les matèries següents:
Primer. Projectes d’ordre de les conselleres i dels consellers del Govern de les Illes Balears i de
disposicions reglamentàries dels consells insulars, no inclosos en l’apartat a), incís primer, d’aquest
article, que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·liciti el Govern o les entitats i les organitzacions
que integren el Consell, en la forma que es determina en el Reglament d’organització i
funcionament.

c) Elaborar 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.
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 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.
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f) Elaborar el seu Reglament d'organització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l'estudi i la difusió de matèries
socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional d’emissió de
dictàmens preceptius o facultatius respecte de l’activitat legislativa i reglamentària iniciada pel
Govern de les Illes Balears i pels consells insulars, en les matèries socioeconòmiques, laborals o
d’ocupació i, en segon lloc, du a terme una activitat d’informe, tant per orientar els pressuposts de
la comunitat autònoma, com per fer èmfasi en determinades qüestions socioeconòmiques
transcendents per a la nostra comunitat autònoma. Tot això a banda de les atribucions
d’autoorganització funcional imprescindibles per la seva naturalesa d’òrgan consultiu.
2.1.2. Funcionament consultiu. Aspectes generals
Les opinions del Consell s'expressen sota la denominació de “Dictamen del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears” i no són vinculants. L’emissió dels dictàmens es realitza d'acord amb el
que disposa la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per la qual es regula el CES, i per les disposicions
del seu Reglament, aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre.
En el Dictamen 6/2002 s’afirma que un dictamen “és el resultat d’un esforç de consens en les
opinions i parers dels consellers que estan integrats en el seu Ple, els quals actuen com a consellers
que són del CES amb independència de la seva procedència sindical, empresarial o institucional”.
Per tant, el dictamen del CES és únicament i exclusivament l’opinió del CES –article 14 núm. 7 de la
Llei 10/2000– la qual no és el parer individual de les institucions i organitzacions que hi poden
designar representants ni, en cap cas, no la substitueix.
D’altra banda, el CES no ha de suplir la consulta sectorial preceptiva ni la informació prèvia en
l’elaboració de normes per part de l’executiu. El compliment d’aquests tràmits té una gran
rellevància i és una passa fonamental i no condiciona ni substitueix els corresponents als informes i
dictàmens que s’han d’elaborar. I, igualment, quan el Govern fa de legislador no es pot plantejar
que, a causa de la seva sol·licitud de dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el
CES, ja cobreix la informació prèvia o la consulta sectorial.
En aquest sentit es pronuncia el CES en el Dictamen 06/2002, el qual estableix que “[l]es normes
generals de naturalesa urbanística del nivell d’un projecte de decret afecten els drets i els interessos
legítims dels ciutadans i mereixen l’atenció de tothom i especialment dels seus destinataris
funcionals i dels grups socials afectats. Aquesta qüestió imposa prudència i recerca del màxim
consens a través dels conductes prevists en l’ordenament jurídic. Arran d’aquesta observació volem
palesar que el compliment dels tràmits de consulta i informació 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 dut a terme els aconsellables,
tot i que no preceptius, tràmits d’audiència i participació.
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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 d’una banda, respecte de tots avantprojectes de llei,
tret de l’avantprojecte de llei de pressuposts generals, projectes de decret legislatiu, projectes de
decret del Govern de les Illes Balears i de reglament dels consells insulars, sempre que regulin de
forma directa i estructural matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació; i, de l’altra, els
projectes de decret i avantprojectes de llei que no regulin l’organització i el funcionament del CES.
Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes d’ordre dels consellers o conselleres del
Govern i disposicions reglamentàries dels consells insulars queQR regulin matèries socioeconòmiques,
laborals i d’ocupació.
Què s’ha d’entendre per avantprojecte de llei, i per projecte de decret legislatiu, de decret i de
reglament?
En una iniciativa legislativa i durant el procés d'elaboració d'un projecte de llei, la conselleria
competent trametrà al Consell el document normatiu que es trobi en condicions de trametre's al
Consell de Govern, a falta únicament dels dictàmens dels òrgans de consulta que fossin
convenients. Per tant no es pot trametre al CES l’esborrany de l’avantprojecte.
Quant als projectes de disposicions reglamentàries, 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.
Tant els avantprojectes de llei com els projectes de decret legislatiu i de normes reglamentàries 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 de les Illes Balears.
El CES s’ha pronunciat diverses vegades sobre aquesta qüestió: en el Dictamen 04/2002, el Consell
afirma que “[l]a Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, no concreta de manera
expressa el moment en què un avantprojecte de decret esdevé projecte. No obstant això, a partir
d’una interpretació sistemàtica del capítol III (“De la potestat reglamentària”), pertanyent al títol IV
(“De la iniciativa legislativa i de les potestats normatives del Govern”), es dedueix que els
avantprojectes de decret esdevenen projectes quan ja s’ha iniciat la seva tramitació. En aquest
sentit, l’article 42.1 de la llei estableix, en referir-se a la fase d’elaboració, que “…[p]er fer-ne la
tramitació, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un estudi econòmic”,
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mentre que en els articles següents, relatius a diferents fases de la tramitació (l’audiència i
participació, la informació pública, la intervenció d’ens territorials, informes i dictàmens), ja es
parla de “projecte”. Amb més raó, l’article 46 disposa, de manera expressa, que els “projectes de
disposicions” hauran de ser sotmesos preceptivament, entre d’altres, als “dictàmens del Consell
Consultiu i dels d’altres òrgans de consulta i assessorament”.
S’ha d’entendre, doncs, que en el moment en què un text se sotmet a dictamen ja es troba en la
seva fase de tramitació i que, en conseqüència, es tracta d’un projecte de decret i no d’un
avantprojecte”.
En el Dictamen 06/2002 es recorda que ”l’article 46 de la Llei del Govern disposa, amb relació a la
tramitació de disposicions reglamentàries, que els projectes de disposicions hauran de ser sotmesos
preceptivament, entre d’altres, als dictàmens “del Consell Consultiu i dels d’altres òrgans de
consulta i assessorament, en els casos prevists en la legislació que els regula” i que la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000),
estableix en el seu article 1 que correspon a aquest CES emetre dictamen preceptiu i no vinculant
“amb relació a projectes de decrets (…) que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i
d’ocupació (…)”.
L’article 42 núm. 1 de la Llei del Govern, estableix, a més, que “[L]’elaboració de disposicions
administratives és iniciada pel conseller competent (…). Per fer-ne la tramitació, s’ha d’adjuntar a
l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un estudi econòmic”. Els articles 43 al 46, relatius a
l’audiència i participació, la informació pública, la intervenció dels ens territorials i els informes i
dictàmens es refereixen en tot cas a “projectes de decret”.
De la lectura sistemàtica de la Llei del Govern es dedueix que el text amb relació al qual s’ha de
sol·licitar dictamen és un projecte en tramitació i no un esborrany en fase d’elaboració. Projecte de
decret sobre el qual no hi ha cap dubte quant a la seva aportació al Consell de Govern per a
l’aprovació”
Qui ha de fer la consulta?
El conseller o consellera competent o el secretari/a general en nom seu, si emana del Govern de les
Illes Balears, i si es tracta d’un projecte de norma d’un consell insular, el titular de la Presidència
d’aquest.
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
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que les sol·licituds de dictamen siguin trameses pel conseller corresponent o, en nom seu, pel
secretari general.
En el Dictamen 12/2002, s’aborda aquesta qüestió i s’hi afirma que “[a]quest CES vol destacar la
cabdal importància del seguiment d’un procediment uniforme en la presentació de sol·licituds de
dictamen i del compliment rigorós del Reglament d’organització i funcionament, per afavorir així
l’agilitat i, en conseqüència, l’eficàcia i l’eficiència en l’actuació del CES, considerades com a
principis rectors de l’actuació de l’Administració segons l’article 103 de la Constitució i 3 de la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat (BOE
núm. 90, de 15 d’abril)”.
Quina forma té un dictamen del CES?
En els dictàmens es distingeixen cinc parts:
I. Antecedents:
És una relació ordenada dels fets més rellevants des de l’entrada de la sol·licitud i s’hi fa menció del
contingut de l’expedient.
II. Contingut de la norma sotmesa a dictamen:
S’hi fa referència a l’estructura de la norma i és un breu resum sobre cadascuna de les seves parts.
III. Observacions generals:
És una valoració sobre l’oportunitat de la norma i el seu efecte econòmic i social. Fa al·lusió, si
pertoca, a aspectes generals que segons el CES es podrien millorar, com per exemple, la sistemàtica,
la claredat en la redacció, etc.
IV. Observacions particulars
Són comentaris als articles de la norma. Si presenta una estructura complexa, amb títols i capítols,
es fa primer una valoració conjunta del títol o capítol corresponent i després dels articles sobre els
quals el CES consideri convenient fer comentaris.
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.
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DICTAMEN núm. 04/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es regula la prestació ortoprotètica
Data d’aprovació: 18.02.2009

Comissió de treball: Comissió de l’Àrea Social
Matèria: salut
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 41/2009, de 26 de juny, pel qual es regula la prestació
ortoprotètica (BOIB núm. 99, de 9 de juliol)


DICTAMEN núm. 05/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al nou
CES de Menorca
Data d’aprovació: 24.03.2009

Comissió de treball: Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: agents socials
Sol·licitant: Consell de Menorca


DICTAMEN núm. 06/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es crea i regula l’autorització i registre de transportistes i mitjans
de transport d’animals a les Illes Balears o se’n regulen les autoritzacions
Data d’aprovació: 24.02.2009

Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: agricultura, transport
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre
de Transportistes i Mitjans de Transport d'animals de les Illes Balears i se'n
regulen les autoritzacions (BOIB núm. 11, de 23 de gener)


DICTAMEN núm. 07/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l’eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears
Data d’aprovació: 24.02.2009

Comissió de treball: Comissió d’Àrea Social
Matèria: educació
Sol·licitant: dictamen d’iniciativa pròpia


DICTAMEN núm. 08/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de reglament pel qual s’estableix el règim jurídic que regula la prestació dels servies
d’acolliment residencial de menors a Mallorca
Data d’aprovació: 24.02.2009

Comissió de treball: Comissió d’Àrea Social
Matèria: menors
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Els dictàmens del Consell Econòmic i Social no es publiquen en el BOIB. La seva difusió està
regulada a la Resolució de la presidència del CES sobre la publicació de dictàmens del Consell,
BOIB núm. 57, de 17 d’abril de 2007 (vegeu l’apartat de normativa actualitzada).
2.2. ELS DICTÀMENS i INFORMES EMESOS DURANT EL 2009 PEL PLE I PER LA COMISSIÓ
PERMANENT


DICTAMEN núm. 01/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana, en els
procediments selectius d’accés i de mobilitat, relativa a la funció pública estatutària i per
ocupar llocs de treball que es convoquin en el sector públic sanitari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 27.01.2009

Comissió de treball: Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Funció Pública
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l'exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés i de mobilitat relatius a la
funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el sector públic sanitari
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 46, de 31 de març)


DICTAMEN núm. 02/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, sobre el
Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 42/2008, pel qual es regula la bonificació
en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim entre les illes d’Eivissa i Formentera
per als residents de Formentera
Data d’aprovació: 27.01.2009

Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: transport i comunicacions
Sol·licitant: Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
Estat de tramitació de la norma: D ecret 22/2009, de 20 de març, pel qual es modifica el Decret
42/2008, d'11 d'abril, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de
transport marítim entre les illes d'Eivissa i Formentera per als residents a l'illa de Formentera (BOIB
núm. 44, de 26 de març)


DICTAMEN núm. 03/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, sobre el
Projecte de decret sobre els fulls de reclamació o de denúncia en matèria de consum
Data d’aprovació: 18.02.2009

Comissió de treball: Comissió de l'Àrea Social
Matèria: consum
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 46/2009 de 10 de juliol, sobre els fulls de reclamació o de
denúncia en matèria de consum (BOIB núm. 103, de 18 de juliol)
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Sol·licitant: Consell de Mallorca
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


DICTAMEN núm. 09/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual s’aprova el procediment i selecció del personal funcionari interí
al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 24.02.2009

Comissió de treball: Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Funció Pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment
de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (BOIB núm.78, de 30 de maig)


DICTAMEN núm. 10/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l
Projecte de decret pel qual es crea l’especialitat d’estadística dins l’escala de recerca,
desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i el cos facultatiu tècnic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 24.03.2009

Comissió de treball: Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Funció Pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 48/2009, de 17 de juliol, pel qual es crea l’especialitat
d’estadística dins l’escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i del
cos facultatiu tècnic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 23 de
juliol)


DICTAMEN núm. 11/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual s’aprova del Reglament d’ordenació de la inspecció de serveis
sanitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 24.03.2009

Comissió de treball: Comissió d’Àrea Social
Matèria: Salut
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 66/2009, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
d¿ordenació de la Inspecció de Serveis Sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm.
152, de 17 d’octubre de 2009)


DICTAMEN núm. 12/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte d’ordre per la qual s’estableixen les zones de protecció de mol·luscs i altres
invertebrats marins a les Illes Balears
Data d’aprovació: 07.04.2009
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Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: agricultura
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: S’ha aprovat mitjançant Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 2 de juliol de 2009 (BOIB núm. 103, de 18 de juliol)


DICTAMEN núm. 13/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, el CES relatiu
al Projecte de decret pel qual es modifica del Decret 68/2008, de 6 de juny, pel qual es
regulen les ajudes per afavorir l’accés a l’habitatge en el marc del Pla estratègic d’Habitatge
2008-2011 de les Illes Balears
Data d’aprovació: 07.04.2009

Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: habitatge
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: Decret 32/2009, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret
68/2008, de 6 de juny, pel qual es regulen les ajudes per afavorir l’accés a l’habitatge en el marc del
Pla Estratègic d’Habitatge 2008-2011 de les Illes Balears (BOIB núm. 82, de 6 de juny de 2009)


DICTAMEN núm. 14/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l’esport a les Illes Balears

Data d’aprovació: 09.06.2009
Comissió de treball: Comissió d’Àrea Social
Matèria: esport
Sol·licitant: Dictamen d’iniciativa pròpia



DICTAMEN núm. 15/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, sobre el
Projecte de decret de regulació de les sales de joc
Data d’aprovació: 19.05.2009

Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: joc
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 55/2009, d’11 de setembre, sobre règim jurídic de les sales
de joc (BOIB núm. 136, de 17 de setembre).


DICTAMEN núm. 16/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte d'ordre de modificació de l’ordre de la Consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de
novembre de 2005 per la qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen
Binissalem, del seu Consell Regulador i el seu òrgan de control
Data d’aprovació: 09.06.2009

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Agricultura-ramaderia
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Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 d’octubre de
2009, de modificació de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005,
per la qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu Consell Regulador
i del seu Òrgan de Control (BOIB núm. 155, de 22 d’octubre)


DICTAMEN núm. 17/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l'Avantprojecte de llei de reforma de la Llei 11/2001, d'ordenació de l'activitat comercial a
les Illes Balears per a la transposició de la Directiva 206/123/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 12-12-06, de serveis mercat interior
Data d’aprovació: 28.07.2009

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Comerç intern
Sol·licitant: Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Estat de tramitació de la norma: Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de
15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició de la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa
als serveis en el mercat interior (BOIB núm. 186, de 22 de desembre)


DICTAMEN núm. 18/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l'Avantprojecte de llei d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears
Data d’aprovació: 28.07.2009

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Transport-comunicacions
Sol·licitant: Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


DICTAMEN núm. 19/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es crea l'Observatori de la Joventut de les Illes Balears
Data d’aprovació: 06.08.2009

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Joventut
Sol·licitant: Conselleria de’Esports i Joventut
Estat de tramitació de la norma: Decret 74/2009, de 23 d’octubre, pel qual es crea l’Observatori de
la Joventut de les Illes Balear (BOIB núm. 160, de 31 d’octubre)


DICTAMEN núm. 20/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es regula la composició, l’organització i el funcionament del
Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 30.11.2009

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: Afers socials
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Sol·licitant: Conselleria Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


DICTAMEN núm. 21/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l'Avantprojecte de llei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Data d’aprovació: 17 de desembre

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Administració – institucions públiques
Sol·licitant: Conselleria d’Economia i Hisenda
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació



DICTAMEN núm. 22/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a la
modificació
de
l’article
quart
i
la
disposició
final
de
l’Ordenança fiscal de la taxa per serveis d’inspecció tècnica de vehicles.
Data d’aprovació: 9 de desembre

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Fiscalitat
Sol·licitant: Consell de Mallorca
Estat de tramitació de la norma: Aprovació definitiva de la modificació de l'article quart i la
disposició final de l'ordenança fiscal de la taxa per Serveis d'Inspecció Tècnica de Vehicles (BOIB
núm. 184, de 19 de desembre)


Dictamen núm. 23/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte d'ordre per la qual es modifica la classificació de varietats de vinya autoritzades a
les Illes Balears
Data d’aprovació: 17 de desembre

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Agricultura
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 4 de març de 2010
per la qual es modifica la classificació de varietats de vinya autoritzades a les Illes Balears (BOIB
núm. 41, de 13 de març)

2.3. PUBLICACIONS
Durant el 2009 s’han editat i presentat les publicacions següents:
 Dictamen 7/2009 del Consell Econòmic i Social sobre l'eficàcia del sistema educatiu a les
Illes Balears -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , D.L.
2009 (Palma de Mallorca : Gráficas Salas)
246 p. ; 30 cm
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D.L. PM 946-2009
ISBN 978-84-613-1496-6
 Informe d'activitats 2008 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, [2008]
(Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques)
134 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 1211-2008
ISSN: 1889-5093
 L’esport a les Illes Balears : Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i Social -- Palma :
Consell Econòmic Social de les Illes Balears, 2009 (Palma de Mallorca : Terrasa Arts
Gràfiques)
122 p. : graf. ; 30 cm. + 1 cd-card
D.L.PM 2181-2009
ISBN: 978-84-613-4408-6
 Memòria del CES 2008 : Sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears -Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, 2009 (Palma de Mallorca :
amadip.esment)
XX, 624 p. : graf. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISSN: 1889-9250
 II Jornades sobre l'Euroregió : Palma, 25 i 26 de setembre de 2008 -- Palma de Mallorca :
Consell Econòmi i Social de les Illes Balears : Universitat de les Illes Balears, Servei de
Publicacions i Intercanvi Científic, 2009 (Palma de Mallorca : Gráficas Planisi)
126 p. : il. gràf. ; 24 cm + 1 cd-card
D.L. PM 793-2009
ISBN 978-84-8384-092-4
 Perales, Francisco José
Sistema de Interacción Natural Avanzado : el ordenador al alcance de todos / Francisco
José Perales (et al. ) -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
2009 (Palma de Mallorca : Eines)
84 p. : il. gràf. ; 21 cm + 1 cd-card
En coberta: Premi d'investigació del Consell Econòmic i Social 2008
 Monreal Bringsvaerd, Erik
El mercado de trabajo en el sector turístico en las Islas Baleares: ley y convenio colectivo /
Erik Monreal Bringsvaerd -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, 2009 (Palma de Mallorca : FCMDARDER)
60 p. : il. gràf. ; 24 cm
D.L. PM 164-2009
ISBN 978-84-612-8860-1
(accèssit del I Premi d’investigació)

Durant aquest mateix període s’han presentat les següents publicacions, editades el 2008:
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 Sistema d'indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC) de les Illes
Balears : Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears = Sistema de
indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) de las Illes Balears :
Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Palma de Mallorca :
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , [2008] (Palma de Mallorca : Ingrama)
103 + 103 p. ; 25 cm
D.L. PM 3042-2008 ISBN 978-84-612-8329-3
 Indicadors de qualitat del treball = Indicadores de calidad del trabajo -- Palma : Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears , 2008 (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques)
87 p. : gràf. ; 30 cm
D.L. PM 2935-2008
ISBN 978-84-612-8613-3

2.4. II PREMI D’INVESTIGACIÓ
Una de les funcions del CES, com estableix l’article 2, 1 h de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és promoure i dur a terme iniciatives relacionades
amb l’estudi i la difusió de matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació. La Comissió
Permanent va determinar el contingut de les bases del Premi d’Investigació del CES a la sessió de dia
19 de setembre de 2007, les quals varen ser aprovades pel Ple del Consell en la sessió de 26 de
setembre de 2007 i modificades en la sessió de 2 d’abril de 2008.
Aquest Premi es convocarà anualment mitjançant la publicació de la corresponent Resolució del
president del CES. Podran optar als premis els autors de treballs inèdits que es refereixin a temes
econòmics, socials o laborals que posin de manifest la seva incidència per a les Illes Balears. No hi
poden optar els consellers del CES.
Dins el mes de juny es convocà el segon Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, corresponent a l’any 2009, amb una dotació total de 9.000 euros -un primer premi de
sis mil euros i la publicació del treball i dos accèssits de mil cinc-cents euros cada un (BOIB núm.
89, de 18 de juny). El jurat es va constituir el 10 de novembre i el formà:
- Llorenç Huguet Rotger, president del CES
- Núria Garcia Canals, secretària general del CES
Josep Sintes Vinent, conseller del CES (per delegació del vicepresident 1r, Josep Oliver Marí)
- Ferran Navinés Badal, assessor econòmic del CES
- Antoni Roig Muntaner, catedràtic de Química de la UIB
En la seva sessió de 17 de novembre el Jurat decidí atorgar el primer premi al treball El proceso
completo de I+D+i de un nuevo tratamiento para las dolencias de cuello y espalda, de la Fundació
Kovacs compartit amb Las cláusulas de empleo en los convenios colectivos de Baleares en tiempo
de crisis: problemas de legalidad, de Margarita Tarabini-Castellani Aznar.
Un únic accèssit fou concedit al treball La pesca de recreo y el turismo: una solución para el sector
pesquero , de Federico Cardona Pons. Així mateix, es va acordar sol·licitar a l’autor l’elaboració
d’una separata que reculli els principals resultats del treball així com la seva publicació.
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2.5. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA SOCIETAT
DE LES ILLES BALEARS 2008
La composició de la Comissió de Treball que s’encarrega de l’elaboració de la Memòria durant el
2009 ha estat:
President: Antoni Llull Gilet (grup III – UIB)
Membres titulars amb veu i vot:
1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I - CAEB)
2. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
3. ----- (grup II - UGT)
4. Diana Borràs Rhodes(grup II - CCOO)
5. Esteve Bardolet Jané (grup III – expert Govern)
6. Antoni Llull Gilet (grup III – UIB)
Membres amb veu i sense vot
Vicenç Tur Tur (grup I, CAEB, pdt. CT Economia)
Carme Orte Socias (grup II, pdt. CT Social)
Pere Albertí Huguet (pdt. CT Ocupació)

Les reunions del 2009 de la Comissió foren:
•
•
•
•
•
•
•

14 de gener: presentació de propostes per a la Memòria 2008
30 de gener: aprovació de l’índex i col·laboradors de la Memòria 2008
2 de setembre: debat sobre el capítol I de la Memòria 2008
3 i 4 de setembre: capítol II de la Memòria 2008
9 de setembre: capítol II i apartat 4 –Educació- i següents del capítol III de la Memòria
2008
25 de novembre: valoració de la Memòria 2008 i presentació de propostes per a la
Memòria 2009
15 de desembre: proposta d’índex i col·laboradors Memòria 2009

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

Grup de Treball de Salut i Serveis Sanitaris de la Memòria del CES

Està format per:
-

Joan Llobera Cànaves, director general d’Avaluació i Acreditació del Govern
Carles Moreno Gómez (conseller CES, grup II, UGT)
Ma Pilar Sánchez-Cuenca López (consellera CES, grup III, Consell de Mallorca)
Josep Mateu Sbert, tècnic de la Conselleria de Salut i Consum
Maria Ramos Montserrat, tècnica de la Conselleria de Salut i Consum
Micaela Comendeiro Maaløe, professora d’Economia Aplicada de la UIB i tècnica de la
Conselleria de Salut i Consum
Maties Torrent Quetglas (Es Llatzaret de Maó),
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El grup es reuní el 17 de març, l’1 d’abril i el 22 de maig.
• Grup de Treball de l’apartat de Turisme de la Memòria del CES
Els membres són: Vicenç Tur Tur (conseller del CES, grup I, CAEB); Miquel Vidal Fullana (conseller
del CES, grup I, CAEB); Esteve Bardolet Jané (conseller del CES, grup III, Govern de les Illes Balears);
Rafael Borràs Ensenyat (conseller del CES, grup II, CCOO); Mar Moratal Castillo (CITTIB) i Pedro
Oliver García (gerent d’IMTUR).

2.6. CELEBRACIÓ DE CONVENIS, CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, COMPAREIXENCES I
SEMINARIS
 9 de febrer. Presentació de la publicació Sistema d'indicadors per a la Gestió Integrada de la
Zona Costanera (GIZC) de les Illes Balears : Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears.

Protagonistes de la presentació de l’estudi Indicadors de Qualitat en el Treball: Martí Parellada i M. Mar Ribas, coautors; la consellera
de Treball i Formació, Joana Barceló; Antònia Puigròs, coautora; el president del CES i Pere Albertí, president de la Comissió de Treball
d’Ocupació i Relacions Laborals (19 de febrer)

Es tracta de la presentació de la publicació del dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social, que
incorpora un estudi tècnic CES-IMEDEA que aporta indicadors, no només de caràcter científic, sinó
també econòmics i socials, per a la gestió integrada de la zona costanera. Per primera vegada una
institució consultiva ha consensuat aquests indicadors econòmics i socials i ha aportat el diàleg dels
agents socials a un estudi científic: un clar exemple de governança. La Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació ha aportat el finançament d’aquesta publicació. La
presentació tingué lloc a la Sala d’actes de la Conselleria de Salut i Consum (C/ Can Campaner, 4) i
seguí el següent programa:
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• Inauguració
Francesc Antich i Oliver, president de les Illes Balears
Carles Manera i Erbina, conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Llorenç Huguet Rotger, president del CES de les Illes Balears
Pere Oliver Reus, director general de R+D+i. Govern de les Illes Balears
Joaquim Tintoré Subirana, delegat institucional del CSIC a les Illes Balears
• Parlaments d’experts sobre el Dictamen CES-IMEDEA com un exemple de bones pràctiques:
“Per als sistemes estadístics regionals”
Àlex Costa Sáenz de San Pedro, vocal assessor del president de l’Institut Nacional
d’Estadística
“Per a la implementació de les polítiques de sostenibilitat d’acord amb el Pla del
Turisme 2020 d’Espanya”
Javier Bustamante Moreno, president de SEGITTUR (en substitució del secretari d’Estat
de Turisme)
“Per a la implementació de l’Agenda del Turisme sostenible de la Comissió Europea”
Judith Estol i Pérez, Seconded National Expert, Direcció General d’Empreses i Indústries
de la Comissió Europea
“Per a la recerca consensuada amb els agents socials”
Enric Tortosa Martorell, director general de l’Institut Espanyol d’Oceanografia
• Lectura de la carta d’adhesió sobre la GIZC per part dels presidents dels consells insulars a
càrrec de Marc Pons Pons, president del Consell Insular de Menorca
• Cloenda: Francesc Antich. President de les Illes Balears
L’acte comptà amb una nombrosa assistència entre la que podem destacar: la consellera d’Interior,
el president de l’Autoritat Portuària, el conseller d’Ordenació Territorial del Consell Insular de
Menorca, el conseller executiu de Cooperació Local del Consell de Mallorca, el Secretari Primer de
la Mesa del Parlament de les Illes Balears, etc.
 16 de febrer. El president i el conseller de Salut i Consum signen el Conveni de col·laboració
entre el Govern de les Illes Balears i el CES per a l’elaboració de l’estudi de diagnosi i
prognosi del sistema de salut i dels serveis sanitaris de les Illes Balears.
L’acte tengué lloc a la Conselleria de Salut i Consum del Govern i també hi assistí la secretària
general del CES. El catedràtic d’economia Guillem López Casasnovas és el coordinador del
Grup de seguiment d’aquest conveni format per ambdues institucions.
 19 de febrer. Presentació de l’estudi Indicadors de Qualitat en el Treball .
Tingué lloc a la Conselleria de Treball i Formació, amb la participació de la consellera de
Treball i Formació, Joana Barceló Martí, el president del Consell Econòmic i Social i el
professor Martí Parellada Sabata (coautor juntament amb M. Mar Ribas Mas i Antònia
Puigròs Rebassa). Hi van assistir molts de mitjans de comunicació que en acabar la
presentació interpel·laren tant la consellera i el president com, sobretot, el Sr. Parellada. El
llibre, editat pel CES, ha comptat amb el suport de la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears i el Fons social europeu de la Unió Europea.

 25 de març. Acte institucional de la signatura de la Declaració conjunta dels consells
econòmics i socials de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, document que posa de manifest la
intenció de crear la Xarxa de consells econòmics i socials de l’Euroregió PirineusMediterrània.
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Aquesta declaració és el resultat de l’acord pres durant les Jornades de consells econòmics i
socials de l’Euroregió que tingueren lloc a Palma els passats 24 i 25 de setembre.

Acte institucional de la signatura de la Declaració conjunta dels consells econòmics i socials de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. A la
imatge: Jean Louis Chauzy, Llorenç Huguet; Albert Moragues¸ Josep M. Rañé i Bernard Delran (25 de març)

A l’acte, que té lloc al Consolar de Mar, hi assisteixen Albert Moragues Gomila, conseller de
Presidència de les Illes Balears, en representació del president de les Illes Balears i de
l’Euroregió, i els presidents dels consells econòmics i socials següents:
~

Jean Louis Chauzy, president del Consell Econòmic i Social de la Regió Migdia-Pirineus

~

Bernard Delran, vicepresident delegat del Consell Econòmic i Social de la Regió LlenguadocRosselló

~

Josep M. Rañé i Blasco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

~

Llorenç Huguet Rotger, president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Un cop varen intervenir tots els representants dels CES de l’Euroregió, signaren la Declaració en
presència del conseller de presidència, qui clogué l’acte.

 7 d’abril. Presentació de la publicació del Dictamen 7/2009, sobre l’eficàcia del sistema
educatiu a les Illes Balears.
L’acte, que es féu a la sala d’actes del Parlament de les Illes Balears, fou presidit per la
presidenta del Parlament, M. Antònia Munar Riutort. Els altres membres de la mesa foren
Llorenç Huguet Rotger, el vicepresident primer, Josep Oliver Marí, la vicepresidenta segona,
Margarita Bárez Moreno i la secretària general del CES, Núria García Canals. També hi
assistiren els autors dels annexos del dictamen, l’equip GIFES-UIB (dirigit per Carme Orte
Socias) i Andreu Crespí Plaza. La presentació va comptar amb un nombrós públic.
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Presentació de la publicació del Dictamen 7/2009, sobre l’e•càcia del sistema educatiu a les Illes Balears. L’acte
fou presidit per la presidenta del Parlament, M. Antònia Munar. Els altres membres de la mesa foren el
president del CES, Llorenç Huguet; el vicepresident primer, Josep Oliver,;la vicepresidenta segona,
Margarita Bárez, i la secretària general, Núria García (7 d’abril)

 30 d’abril. Presentació de la publicació de les ponències de lesII Jornades sobre l’Euroregió.
La mesa de presentació, celebrada al Caixafòrum, la formaren: el president del CES, Llorenç
Huguet; Antoni Llompart i Llobera, responsable de Banca Institucional de La Caixa; Jordi
Bayona i Llopis, director general d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea; Núria
García Canals, secretària general del CES; Amadeo Petitbó i Juan, president de la Fundación
Rafael del Pino (que intervení sobre la Directiva sobre la regulació de les activitats de serveis a
la Unió Europea, des de la doctrina de defensa de la competència) i Àngel Torres i Torres,
secretari general de Polítiques Econòmiques i Economia Internacional, del Ministeri
d’Economia i Hisenda (que intervení sobre la mateixa Directiva, però des del punt de vista de la
implementació de la política econòmica de liberalització dels serveis que ha adoptat el
Ministeri d’Economia i Hisenda).
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Mesa de presentació de la publicació II Jornades sobre l’Euroregió. D’esquerra a dreta: Amadeu Petitbò, Antoni Llompart, Llorenç
Huguet, Jordi Bayona, Núria García i Àngel Torres (30 d’abril).

 5 de maig. Nova trobada dels CES de l’Euroregió a la seu del Consell de Treball Econòmic i
Social de Catalunya, organitzada pel CES de les Illes Balears. L’acte seguí el següent
esquema:
-

-

Benvinguda i obertura de la reunió a càrrec del president del CTESC, Josep M. Rañé
i Blasco
Presentació de les propostes (vegeu annex) de:
L’Oficina de l’Euroregió a Barcelona
El CESR Migdia-Pirineus
El CES de les Illes Balears
El CESR Llenguadoc-Rosselló
El CTES de Catalunya
Discussió i debat de cada una de les propostes fetes per les delegacions.
Conclusions
Cloenda de la reunió a càrrec del president del CES de les Illes Balears
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Assistents a la presentació de la publicació II Jornades sobre l’Euroregió (30 d’abril)

PARTICIPANTS
Catalunya
Llenguadoc-Rosselló

Migdia-Pirineus

Oficina de l’Euroregió
Tasque Force de l’Euroregió
Illes Balears

Josep M. Rañé i Blasco
Gérard Maurice
Gérard Matheron
Jean Claude Albert
Jean- Louis Chauzy
Guylaine Astruc
Pascal Astruc
Corinne Bruel
Hervé Ossard
Hélios Gonzalo
Elena Terrazoni
Florence Jacquey
M. Antònia Sabartés i Ruescas
Llorenç Huguet i Rotger
Ferran Navinés Badal

ANNEX
Propostes que presenta el CESR Migdia-Pirineus:
- Xarxa universitat Pirineus-Mediterrània
Projecte campus euroregional
- Euroagrotic
Llançament eurobiocluster sud
Desenvolupament rural sota el caire de pol de competitivitat
- Turisme
Turisme social-solidari
Propostes que presenta el CES de les Illes Balears:
- Accessibilitat i desenvolupament de la cooperació cultural a l’Euroregió gràcies a les noves
tecnologies
- Projecte de responsabilitat social corporativa de les indústries
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-

Projecte GENDERGROWTH, bones pràctiques per tal de prendre consciència del valor
professional de les dones

 25 de maig. Una representació del CES va acudir a la presentació del Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2009-2012, en l’elaboració del qual el CES va
contribuir a través de l’organització de quatre seminaris específics entre març i juny de 2008
(esmentats en l’Informe d’activitats 2008).
 3 de juny. Presentació de la publicació del I Premi d’Investigació del CES i de l’accèssit.
Tengué lloc a la sala de premsa de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. El programa
fou:
20 h
20.05 h
20.10 h
20.15 h
20.25 h
20.35 h

El president del CES inicia l’acte donant la benvinguda als assistents i fa una breu
introducció del I Premi d’Investigació del CES
La rectora de la Universitat de les Illes Balears fa la seva intervenció.
El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació fa la seva
intervenció.
Paco Perales, en representació de l’equip guanyador, fa la seva intervenció
Erik Monreal, intervé com a guanyador de l’accèssit.
El president del CES dona l’acte per conclòs

 20 d’octubre: roda de premsa a la nostra seu amb motiu de la presentació de L’esport a les
Illes Balears. Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Atenen
els mitjans el president, el conseller d’Esports i Joventut, Mateu Cañellas i Martorell, la
secretària general i els dos autors de l’estudi annex: Pere Palou Sampol i Xavier Ponsetí
Verdaguer. Més tard es féu la presentació al públic en general de la publicació a la sala
d’actes de l’edifici de Sa Riera. Formen la mesa de presentació el president, el conseller
d’Esports i Joventut, la secretària general i els dos autors de l’estudi.
 27 de novembre: té lloc al Col·legi d’Advocats la Jornada tancada de presentació de l’Estudi
de diagnosi i prognosi del sistema de salut i dels serveis sanitaris de les Illes Balears. Els
assistents són:

Vicenç Tur Tur
Juan Herranz Bonet
Rafael Borràs Ensenyat
Javier Tejero Isla
Pere Albertí Huguet
Josep Sintes Vinent
Antoni Fuster Miró
Carlos Moreno Gómez
Miguel Ángel Romero
Miguel Herranz Bonet
Diana Borràs Rhodes
José Luis Padín

Membre Comissió Permanent CES, president de la Comissió de
Treball d’Economia i membre de la Comissió de Seguiment de
l’estudi sanitari del CES
Membre Comissió Permanent CES i membre de la Comissió de
Seguiment de l’estudi sanitari del CES
Membre Comissió Permanent CES
Membre Comissió Permanent CES
President Comissió de Treball d’Ocupació CES
Conseller CES i expert designat per CAEB
Gerent UNION BALEAR DE ENTIDADES SANITARIAS (UBES) i
expert designat per CAEB
Conseller CES i expert designat per UGT
Expert designat per UGT
Expert designat per UGT
Consellera CES i experta designat per CCOO
Expert designat per CCOO
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Eusebi Castaño Riera

Luis Miguel Carretero Alcántara
Josep Mª Vicens Gómez
Pilar Sánchez-Cuenca
Guillem López Casasnovas
Gabriel Ferragut
Micaela Comendeiro Maaløe
Llorenç Huguet Rotger
Núria García Canals
Àngels Bellinfante Torres
Ferran Navinés Badal

Cap de servei de Planificació Sanitària Conselleria de Salut (en
representació de Juli Fuster, director general de Planificació i
Finançament de la Conselleria de Salut i membre de la Comissió de
Seguiment de l’estudi sanitari del CES)
Director de Gestió i Planificació de l’Ibsalut i membre de la Comissió
de Seguiment de l’estudi sanitari del CES
Direcció General d’Avaluació i Acreditació de la Conselleria de Salut.
En representació de Joan Llobera Cànaves, director general i membre
de la Comissió de Seguiment de l’estudi sanitari del CES
Consellera CES i membre de la Comissió de Seguiment de l’estudi
sanitari del CES
Director de l’equip que ha elaborat l’Estudi
Membre de l’equip que ha elaborat l’Estudi
Membre de l’equip que ha elaborat l’Estudi
President CES
Secretària general CES
Assessora jurídica CES
Assessor econòmic CES

 9 de desembre: el conseller d’Economia i Hisenda, Carles Manera i Erbina, compareix
davant dels consellers del CES per presentar el Projecte de pressupostos generals 2010 de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

PRESENTACIÓ MEMÒRIA CES 2008
26 d’octubre: es lliura la Memòria sobre l’economia el treball i la societat CES 2008 al Govern de
les Illes Balears, representat pel conseller de Presidència Albert Moragues Gomila en qui delega el
president Antich. Acompanyen el president del CES, Llorenç Huguet Rotger; el vicepresident 1r,
Josep Oliver Marí; la secretària general, Núria Garcia Canals, i l’assessor econòmic i director de la
Memòria, Ferran Navinés Badal.

Imatge del lliurament de la Memòria sobre l’economia el treball i la societat CES 2008 al Govern de les Illes Balears. D’esquerra a dreta: el
conseller de Presidència Albert Moragues; el president del CES, Llorenç Huguet; el vicepresident 1r, Josep Oliver; la secretària general,
Núria Garcia Canals, i l’assessor econòmic i director de la Memòria, Ferran Navinés (26 d’octubre).
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28 d’octubre: roda de premsa per presentar la Memòria sobre l’economia el treball i la societat CES
2008. El president i l’assessor econòmic atenen els mitjans.
29 d’octubre: es presenta la Memòria CES 2008 al públic en general a la sala d’actes del Parlament
.
Formen la mesa de presentació: el president, Llorenç Huguet Rotger; la vicepresidenta del
Parlament, Aina Rado; el vicepresident 1r del CES, Josep Oliver Marí; la secretària general, Núria
García Canals; el president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria, Antoni Llull
Gilet; i Ferran Navinés Badal, l’assessor econòmic i director de la Memòria. L’acte compta amb la
presència de nombrós públic entre el que destacam, entre molts d’altres, la consellera de Treball i
Formació; el conseller de Salut; la presidenta del Consell Consultiu; el secretari general d’UGT i la
secretària general de CCOO.

Es presenta la Memòria CES 2008 al públic en general a la sala d’actes del Parlament (29 d’octubre)

20 de novembre: es presenta la Memòria del CES 2008 al Consell Insular de Menorca. El president
del Consell i president del CESM, Marc Pons Pons, rebé la delegació del CES formada pel president,
Javier Tejero, conseller CES pel CIME; Antonio J. Sintes Pons, antic conseller CES i vicepresident de
CAEB; Josep M. Fortuny Gomila, conseller del CES i director de CAEB Menorca; Josep Sintes
Vinent, conseller CES per CAEB; José Quintana Fullana, conseller CES i president de la Confraria de
Pescadors, a més de l’assessor econòmic i director de la Memòria. Més tard, es féu la presentació a
la sala de plens del Consell de Menorca als mitjans de comunicació i al públic assistent. El director
de la Memòria, exposà les dades més rellevants de la Memòria referides a Menorca.
26 de novembre: presentació de la Memòria CES 2008 al Consell Insular d’Eivissa. El president del
CES fou rebut pel president del Consell d’Eivissa i per Tomàs Méndez Reyes, conseller titular del
Departament de Finances Corporatives. Acompanyaren en aquesta recepció al president del CES:
Enric Moreno Torres, gerent CAEB Eivissa; Mariano Riera, conseller CES i president PIMEEF; Felipe
Zarco Ortega, secretari general Unió Insular Eivissa CCOO i Formentera; Diego Ruiz Molina,
secretari general Unió Insular UGT Eivissa i Formentera; Maria Torres Bonet, consellera suplent CES
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en representació del CIE i l’assessor econòmic i director de la Memòria. Acte seguit, es presentà la
Memòria al públic interessat i a la premsa.
26 de novembre: presentació de la Memòria CES 2008 al Consell Insular de Formentera. El
president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer Ribas, rebé el president i l’assessor econòmic,
acompanyats per Jane Wenham, antiga consellera CES i presidenta PIME Formentera. Just després,
l’assessor econòmic presentà les dades referides especialment a l’Illa al públic i als mitjans.
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CAPÍTOL TERCER: RELACIONS INSTITUCIONALS I AMB ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN, ELS CONSELLS INSULARS, ELS MUNICIPIS,
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT. PRESENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS
SOCIALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
•

14 de gener: el president de les Illes Balears rep en audiència al nostre president i els dos
vicepresidents per tractar sobre la situació econòmica actual

•

15 de gener: el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs Mulet presentà a la sala d’actes del
Col·legi de Metges el llibre L’ensenyament de les Ciències de la Salut a les Illes Balears des de la
Conquesta fins a la Guerra Civil, que forma part de la col·lecció “Documents de Recerca en
Salut” i està editat per la Direcció General d’Avaluació i Acreditació de la Conselleria de Salut i
Consum. La secretària general i l’assessor econòmic es troben entre el públic assistent

•

17 de gener: se celebra la Diada de Menorca. El president acut al Ple extraordinari del Consell
de Menorca on Josep Bargalló, director de l’Institut Ramon Llull pronuncià la conferència:
“Menorca i la literatura: una illa oberta al món”.

•

20 de gener: el president es troba entre els convidats a l’acte de lliurament del Premis Ciutat de
Palma 2009 que tengué lloc al Teatre Principal.

•

22 i 23 de gener: la consellera de Treball i Formació inaugura les primeres jornades de caràcter
internacional que, amb el títol “El dret del treball en el segle XXI”, organitza la Direcció General
de Treball, juntament amb l’Associació Balear de Iuslaboralistes, l’associació professional
Jutges per a la Democràcia i l’associació Magistrats Européens pour la Démocratie et les
Libertés (MEDEL), al Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. El president, la secretària general i
l’assessor econòmic es troben entre els assistents.

•

29 de gener: el president i l’assessor econòmic assisteixen al Seminari “Respuestas del Turismo
Mundial a los Nuevos Retos de la Economía Global”, organitzat conjuntament per la
Secretaria Permanent dels membres Afiliats i la Secretaria d’Estat de Turisme d’Espanya,
patrocinat per Segittur. El Seminari té lloc a Madrid, dins del marc de Fittur.

•

30 de gener: el president és un dels convocats per la Presidència del Govern a la Mesa de
Seguiment de l’Economia Balear a l’Hotel Tryp Bellver de Palma.

•

12 de febrer: el president es troba entre el públic del Debat de Política General del Consell de
Mallorca

•

27 de febrer. El president assisteix als actes de la Diada de les Illes Balears organitzats pel
Govern de les Illes Balears a l’Auditòrium.

•

28 de febrer. El president assisteix als actes de la Diada de les Illes Balears que organitza el
Parlament de les Illes Balears a la seu del mateix Parlament.
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•

5 de març. El president manté, juntament amb la secretària general, una reunió amb el director
general d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea per preparar l’Acte de Signatura de la
Declaració de Creació de la Xarxa dels Consells Econòmics i Socials de l’Euroregió PirineusMediterrània, del 25 de març.

•

5 de març. El president i la secretària general s’entrevisten amb la consellera de Treball i
Formació.

•

6 de març. El president i la secretària general assisteixen a la presa de possessió dels nous
membres del Consell Consultiu a la Capella del Consolat de Mar.

•

10 de març. El president i l’assessor econòmic del CES es reuneixen amb el jutge degà de
Palma, per tractar temes relacionats amb la confecció de la Memòria del CES corresponent al
2008.

•

10 de març. La consellera d’Educació i Cultura rep el president, la secretària general i l’assessor
econòmic del CES, juntament amb la presidenta de la Comissió de l’Àrea Social. Li presenten el
Dictamen sobre l’eficàcia del sistema educatiu, recentment aprovat.

•

11 de març. L’assessor econòmic del CES, Ferran Navinés Badal, assisteix al debat organitzat
per la Conselleria de Comerç sobre el Futur de les infraestructures a les Illes Balears i a
l’Euroregió.

•

15 de març. La Conselleria d’Educació i Cultura organitza dins de la Setmana del llibre en
català, l’acte de presentació de dues col·leccions de llibres: Paraules de Narrador i Paraules de
Poeta. Es va fer a la Misericòrdia i el president hi assistí.

•

20 de març. L’Institut d’Estudis Autonòmics organitza el Seminari Els Eixos Actuals de la
Jurisprudència del Tribunal Constitucional, acte al qual assisteix la secretària general.

•

20 de març. El president i l’assessor econòmic del CES visiten la directora de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, Rita Salcedo del Hierro, i el secretari general de la institució, Florencio
Ingelmo Sánchez, per tal de recaptar el seu concurs en relació amb l’edició de la Memòria del
2008.

•

24 de març. Té lloc el Ple del CES al Parc BIT de les Illes Balears, per invitació del conseller
d’Economia i Hisenda.

•

27 de març. El president, acompanyat per l’assessor econòmic i per Pere Salvà Tomàs,
responsable de l’apartat 5 de la Memòria del 2008, que es refereix al sector primari, visiten la
consellera d’Agricultura per tal d’explicar-li la necessitat que la conselleria col·labori amb la
Memòria.

•

27 de març. El president assisteix a la presa de possessió dels síndics de comptes a la seu del
Parlament de les Illes Balears.

•

27 de març. El president assisteix a la conferència que dóna a Palma Julio Anguita a l’Hotel
Melià Victòria, denominada “Un proyecto de construcción para España”
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•

3 d’abril. L’assessor econòmic del CES, Ferran Navinés Badal, assisteix en representació del
president a la inauguració a Menorca del Gabinet de Prevenció de Riscs Laborals IMHOTEP.

•

4 d’abril. El president assisteix al Teatre Principal a l’acte de commemoració dels 30 anys
d’Ajuntaments Democràtics.

•

16 d’abril. El president, la secretària general i l’assessora jurídica del CES assisteixen a la
Jornada “Els consells insulars en el marc del nou Estatut d’autonomia”, que es du a terme en el
Centre de Convencions Riskal.

•

25 d’abril. El president assisteix al 30è aniversari de la constitució del Consell Insular de
Mallorca.

•

27 d’abril. El Consell de Mallorca organitza un acte en honor de Guillem Cifre de Colonya, en
nomenar-lo Fill Predilecte de Mallorca.

•

29 d’abril. Una nova sessió de la Mesa de Seguiment de l’Economia Balear té lloc al Centre
Riskal. El president hi assisteix com a membre titular de la Mesa.

•

11 de maig. El conseller d’Obres Públiques i el Col·legi Oficial d’Arquitectes presenten la
publicació Utzon Hand Made, amb la intervenció de l’arquitecte Rafael Moneo, acte al qual
assisteix el president.

•

12 de maig. El president i l’assessor econòmic del CES visiten el director de l’Institut Municipal
del Turisme, Pedro Oliver García, per tal de recaptar la col·laboració d’aquest Institut per a
l’elaboració de la Memòria 2008.

•

15 de maig. El conseller d’Economia i Hisenda convida el president del CES a la Jornada
organitzada per l’Institut Balear d’Economia sobre Innovació i Creixement. Intervenen el
catedràtic d’economia de la UAM, Antonio Vázquez Barquero i Jordi Maluquer de Motes,
catedràtic d’història de l’economia de la UAB.

•

18 de maig. El president assisteix a la presentació que fa l’Institut d’Estudis Autonòmics del
llibre de Pere Morey Servera Pirènia, el país que mai no va existir.

•

25 de maig. El president acudeix a l’Auditori del Parc BIT a on es presenta el nou Pla de ciència
i tecnologia de la Direcció General de R+D+I, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació.

•

27 de maig. El president es troba entre els assistents a la inauguració del Centre d’Innovació de
Microsoft en tecnologia per al turisme, que té lloc al Parc BIT.

•

28 de maig. Té lloc a la Conselleria de Presidència una reunió entre el conseller de Presidència,
la consellera de Treball i Formació i el president del CES.

•

29 de maig. Al capvespre el president assisteix al pregó de la Fira del Llibre, organitzada per
l’Ajuntament de Palma, que es fa al Passeig del Born de Palma a càrrec de l’escriptor Carlos
Garrido Torres.
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Margarita Najera (primera per l’esquerra), comissionada del Govern d’Espanya per a la Platja de Palma, visita el CES (11 de juny)

•

11 de juny. El president, acompanyat de la secretària general i de l’assessor econòmic, Ferran
Navinés Badal, rep la visita de Margarita Nájera Aranzábal, comissionada del Govern
d’Espanya per a la Platja de Palma.

•

11 de juny. L’Ajuntament de Palma atorga a la sala de plens el I Premi Emili Darder a la
convivència i al civisme. El guardonat és el Tomeu Suau Serra. El president hi assisteix.

•

18 de juny. Al Castell de Bellver es du a terme l’acte de traspàs de la presidència de l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània del Govern de les Illes Balears al Govern de la Regió francesa de
Llenguadoc-Rosselló. A més del president, hi assisteixen la secretària general, l’assessor
econòmic i l’assessora jurídica, així com alguns membres de la Comissió Permanent del CES.

•

25 de juny. L’Institut d’Estudis Baleàrics i la Galeria Fran Reus organitzen l’exposició “Antoine
Ripoll, exposició eclèctica”. El president hi assisteix.

•

25 de juny. El president assisteix a la presentació del llibre La casa gòtica a la ciutat de
Mallorca organitzat per l’IEB a la Societat Arqueològica Lul·liana.

•

22 de juliol. El president acompanyat de la secretària general i els vicepresidents del CES
presenten al president de les Illes Balears l’Informe d’activitats 2008 elaborat per la nostra
institució.
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Presentació al president de les Illes Balears de l’Informe d’activitats 2008 del CES (22 de juliol).

•

4 de setembre. La secretària general acompanya el president en la reunió amb el director
general d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea del Govern de les Illes Balears.

•

3 de setembre. El Consell de Mallorca atorga els Premis Solidaritat 09 al pati de la
Misericòrdia, acte al qual assisteix el president.

•

9 de setembre. El president i la secretària general s’entrevisten amb la consellera de Treball i
Formació.

•

10 de setembre. Com a membre vocal, el president assisteix a la Mesa de Seguiment de
l’Economia Balear, convocat pel conseller de presidència del Govern.

•

12 de setembre. El president assisteix a la Diada de Mallorca 2009 organitzada pel Consell de
Mallorca al Teatre Principal de Palma.

•

23 de setembre. Té lloc al Llatzeret de Maó, dins del marc de la XX Escola d’Estiu de Salut
Pública de Menorca (que organitza el Consell Insular de Menorca en col·laboració amb
diverses entitats) la trobada “E17. Diagnosi i prognosi del sistema de salut dels serveis sanitaris
de les Illes Balears” que impartiren Guillem López Casasnovas i Gabriel Ferragut Ensenyat. Per
part del CES hi assistiren els nostres consellers Pilar Sánchez-Cuenca, Vicenç Tur Tur, Carles
Moreno Gómez (en substitució de Joan Herranz Bonet); Antoni Fuster Miró (designat per
CAEB), José Luis Padín (designat per CCOO), i l’assessor econòmic.

•

25 de setembre. Acte de signatura del president de les Illes Balears i cinc entitats bancàries,
perquè es puguin facilitar els pagaments de les hipoteques com a conseqüència de la situació
de crisi econòmica actual. El president hi assisteix.

•

30 de setembre. El president va al concert commemoratiu del XXè aniversari de l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma”.

57

•

1 d’octubre. Conferència “L’economia social, una aposta de futur”, organitzada pel
Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca conjuntament amb les entitats de
l’economia social –i específicament amb REAS Balears i UCTAIB-. A més del president, també
hi assisteix l’assessor econòmic

•

3 d’octubre. El president va a l’acte de lliurament dels Premis Mallorca de Creació Literària,
organitzat pel Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca.

•

14 d’octubre. El president es troba a la inauguració de l’exposició “El tren a Mallorca. Història
d’un retrobament a l’Estació Intermodal de Palma”.

•

15 d’octubre. El president assisteix a la inauguració de l’exposició “El Atlas de Borges” a
l’edifici de La Misericòrdia de Palma.

•

27 d’octubre. L’assessor econòmic assisteix a la Jornada “La qualitat de gestió a
l’Administració Local”, que organitza el Departament de Cooperació Local del CIM.

•

17 de novembre. El president assisteix a la inauguració de l’exposició “Premi de Fotoperiodisme
de les Illes Balears”, acte organitzat conjuntament pel Govern de les Illes Balears i per
l’Ajuntament de Palma.

•

23 de novembre. Acte de lliurament del Premi Antoni Montserrat i Moll en reconeixement al
mèrit estadístic, premi que atorgà l’Ibestat en la seva segona edició. L’assessor econòmic (que
formà part del Jurat) hi assisteix.

•

24 de novembre. El president va a la inauguració de l’escultura d’Elisenda Pipó “Barques” que,
en commemoració del Dia internacional per a l'eliminació de la violència cap a les dones, es
col·locà al pati de la seu central de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.

•

26 de novembre. La secretària general representa el president, membre titular, a la sessió de la
Mesa de Seguiment de l’Economia Balear.

•

6 de desembre. El president es troba entre els convidats a l’acte oficial commemoratiu del XXXI
aniversari de la Constitució que té lloc al Palau de l’Almudaina.

•

10 de desembre. Miquel Ferrer Viver pren possessió com a nou conseller de Turisme del Govern
de les Illes Balears, el president es troba entre el públic assistent

•

18 de desembre. El president i l’assessor econòmic assisteixen a la presentació del llibre
Finançament municipal: els ingressos dels ajuntaments de Mallorca, publicat pel Departament
de Cooperació Local del Consell de Mallorca.

•

29 de desembre: el president assisteix al pregó de la Festa de l’Estendard, que va a càrrec de
Guillem Frontera, a la sala de plens de l’Ajuntament de Palma.

•

31 de desembre: seguint amb els actes de la Festa de l’Estendard, el president es troba entre les
autoritats convidades a assistir a la col·locació de l’Estendard Reial de la Conquesta de
Mallorca i de la cimera del Rei Martí a la plaça de Cort de Palma i, posteriorment, a l’acte de
concessió dels honors i distincions de l’Ajuntament de Palma.
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3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
•

5 de febrer: el president es troba entre els convidats al dinar-col·loqui amb el Consell Rector
d’APD Illes Balears. També hi assisteix José Manuel Velasco Guardado, president de Dircom
(Associació de Directius de Comunicació), que parlà de “Gestión de expectativas y riesgos”.

•

26 de febrer. El president assisteix a la inauguració de l’exposició de Pep Girbent, a la Galeria
d’art Horrach Moyà de Palma.

•

7 de maig. El president rep la visita de Pere Polo, del Sindicat STEI.

•

7 de maig. El president rep la visita de Mario Gestoso García de la Fundació Kovacs,
acompanyat per l’assessor econòmic, Ferran Navinés.

•

18 de maig. Rafael Barea Roig, director de l’Escola Internacional Àgora Portals convida el
president a l’acte de inauguració del centre, que es du a terme en dues parts.

•

25 de juny. El president rep a Antoni Llompart Llobera, delegat de banca institucional de La
Caixa.

•

1 de juliol. El president es troba entre els convidats a la presentació de la Memòria de
Sostenibilitat 2008 de l’Empresa CEMEX, de Lloseta.

•

1 de juliol. Joan Maria Nin i Génova, director general de La Caixa, pronúncia una conferència
organitzada pel Cercle Financer de Balears que du per títol “Reflexions sobre l’entorn econòmic
i financer actual”, al CaixaForum. El president es compta entre els assistents que hi ha estat
convidats.

•

11 de setembre. Al CaixaFòrum de Palma el president assisteix a la presentació de l’Obra
completa en català del pensador pacifista Raimón Panikkar.

•

9 d’octubre. Acte de lliurament de diplomes dels cursos impartits per la Fundació Laboral de la
Construcció. Consell Territorial de Balears

•

16 d’octubre. El president i l’assessor econòmic viatgen a Màlaga per assistir al 5è Fòrum
Europeu de Turisme Social, sota el lema “El turisme social i la crisi: impactes i oportunitats”,
organitzat per l’Oficina Internacional de Turisme Social i Segittur.

•

20 d’octubre. Juntament amb la secretària general, reunió al Parlament amb Rosamaria
Alberdi Castell, secretària d’organització del PSIB.

•

23 d’octubre. El grup Preferente, amb col·laboració amb Sa Nostra i la conselleria de Turisme,
organitza la jornada “El sector turístico en estado puro”, que conclogué amb un homenatge a
l’ex-cònsul nordamericà Tumy Bestard.

•

7 de novembre. L’Associació Disfam, dislexia i família, organitza un sopar benèfic al què
assisteix el president.
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•

9 de novembre. Assistència del president a la inauguració del curs acadèmic 2009-2010 de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, al Col·legi d’Advocats de les Illes
Balears

•

14 de novembre. L’assessor econòmic participa, per indicació del president, a l’Escola de
tardor dels Socialistes de Mallorca 2009.

•

21 de novembre. L’assessor econòmic participa al Congrés “Reptes locals davant de la crisi”
que, organitzat per l’Assemblea de Regidors coordinada per la Institució Cívica i de Pensament
Joan Fuster tengué lloc a Alacant. Ferran Navinés Badal formà part de la Taula “Passem
pàgina al model vigent?”.

•

30 de novembre. El president rep la visita d’Eliseu Climent i Corberà, president de la Institució
Cívica i de Pensament Joan Fuster.

•

3 de desembre. El president va a la inauguració del curs de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.
La lliçó inaugural la impartí Guillem López Casasnovas.

•

9 de desembre. El president va a l’acte d’imposició del Distintiu Segle d’Or de la República de
Bulgària a Pere A. Serra Bauzà i Bernat Quetglas Riego, a la seu del Parlament de les Illes
Balears

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

4 de febrer: té lloc a l’Hotel Palas Atenea de Palma el II Encontre sindical de l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània Sindicats i Euroregió. Cap a un espai compartit de cooperació per a la
defensa del drets socials i laborals, organitzat per CCOO i UGT. La secretària general fa una
intervenció sobre “L’experiència de les xarxes en el marc de l’Euroregió. Els cas del consells
econòmic i socials”.

•

12 de març. CCOO de les Illes Balears organitza el 9è Congrés que té lloc a l’Auditòrium de
Palma. El president assisteix a la inauguració i a les ponències del matí.

•

13 de març. El president assisteix a la cloenda del 9è Congrés de CCOO.

•

20 de març. El president té una trobada amb els consellers del CES pertanyents al Grup II,
sindicat UGT.

•

12 de maig. El president, acompanyat de la secretària general reben la nova Junta de Joves
Empresaris, integrats dins CAEB, encapçalada per Irene Llull Vila, presidenta. També hi
assisteix Josep de Luis, secretari de l’entitat.
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Irene Llull Vila, presidenta de Joves Empresaris (primera per la dreta) visita el CES acompanyat per Josep de Luis, secretari de l’entitat
(segon per l’esquerra) (12 de maig)

•

16 de juliol. El president del CES es troba entre els convidats a la inauguració de l’edifici que
donarà cabuda als instituts de recerca de les Illes Balears, que ha fet la Universitat de les Illes
Balears.

•

22 de juliol. El president assisteix a la cerimònia de graduació de les promocions del 2009 de la
UIB.

•

24 de setembre. Cerimònia d’obertura del curs acadèmic a la UIB.

•

9 d’octubre. Assistència del president al lliurament del Premi Juníper Serra 2008 que la
Fundació Càtedra Iberoamericana de la UIB atorga a Jaume Pagès Fita.

•

21 d’octubre. Assistència del president a la Jornada La qualificació dels/les treballadors/es com
a matèria de negociació col·lectiva, que organitza la Confederació Sindical de CCOO a les Illes
Balears.

•

12 de novembre. L’assessor econòmic va a la presentació del segon Anuari de l’envelliment,
promogut per la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de
la UIB

•

4 de desembre. El president va a la Jornada debat “Problemàtica contracte de fix discontinu:
solucions per avançar en protecció social”, organitzada per CCOO de les Illes Balears i per
l’Escola Sindical Marcos Peralta
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3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES
•

1 al 3 d’abril. Té lloc a La Rioja el I Encontre dels Consells Econòmics i Socials de l’Estat
corresponent a l’any 2009. El president hi assisteix en nom del CES de les Illes Balears. Aquesta
trobada es desenvolupà entre San Millan de la Cogolla i Haro.

Imatge de la Trobada dels Consells Econòmics i Socials autonòmics i d’Espanya, organitzada pel CES de La Rioja

•

5 de maig. Té lloc a la seu del CTES de Catalunya una nova reunió dels consells econòmics i
socials de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, que convoca el CES de les Illes Balears, amb la
participació, a més, de la Secretaria Tècnica de l’Oficina de l’Euroregió a Barcelona, i el
director general de Relacions Internacionals de la Generalitat de Catalunya. Hi assisteixen el
president i l’assessor econòmic.

•

8 de juny. Berenar-conferència a l’hotel Palace, de Madrid, amb Marcos Peña Pinto, president
del CES estatal, organitzat pel Foro Nueva Sociedad.

•

18 de juny. Dins del marc de la signatura de les transferències de la presidència de l'Euroregió
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la Regió del Llenguadoc-Rosselló, que va tenir
lloc al Consolat de Mar, els respectius presidents dels CES, Llorenç Huguet i Gerard Maurice
varen tenir una reunió de treball sobre la Xarxa dels CES de l'Euroregió. Hi assistiren, a més,
Jean Claude Albert, director del CES de Llenguadoc. Hi participen també la secretària general i
l’assessor econòmic del CES.
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El president del CES de Llenguadoc-Rosselló, Gerard Maurice, i el president del CES de les Illes Balears, Llorenç Huguet es reuneixen dins
del marc de la signatura de les transferències de la presidència de l'Euroregió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la Regió del
Llenguadoc-Rosselló (18 de juny)

•

8 al 10 de juliol. El president participa en la Trobada organitzada per la UIMP a Santander, i
patrocinada pel CES d’Espanya, anomenada “La situación socioeconómica y laboral en
España. Libertades económicas y políticas públicas en un escenario de cambios estructurales”.
L’assessor econòmic, Ferran Navinés Badal, hi participa parcialment.

•

11 i 12 de novembre:. El president va a Sevilla per assistir a les Jornades “La situación
económica y social en Andalucía ante la encrucijada de la crisis y medidas para su superación”,
la conferència inicial de les quals va impartir Marcos Peña Pinto, el president del CES
d’Espanya. Dins del marc de les Jornades es va celebrar el Xè aniversari de la constitució del
CES d’Andalusia.

•

19 i 20 de novembre. El president i la secretària general viatgen a Logroño per assistir a la II
Trobada de CES autonòmics 2009, que organitza el CES de La Rioja.

•

1 de desembre: el president, la responsable de l’estudi i presidenta de la Comissió de Treball
d’Àrea Social, Carme Orte Socias, i l’assessor econòmic viatgen a Barcelona per presentar als
membres de la Comissió Permanent del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya la
publicació Dictamen 7/2009 del Consell Econòmic i Social sobre l’eficàcia del sistema
educatiu a les Illes Balears.
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3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Entrevistes amb el president i altres
15 de gener. El periodista Toni Travería Vigué entrevista al president.
19 de febrer. El president es entrevistat per Ona Mallorca en relació amb la presentació de la
publicació dels Índex de Qualitat del Treball (IQT).
14 d’abril. El president és entrevistat per Neus Albis en el programa “De Nit” de TV Mallorca
15 d’abril. El president parla sobre el Dictamen del sistema educatiu al programa de Sandra Llabrés
d’IB3 Ràdio.
25 de maig. El president assisteix al lliurament dels premis EJECUTIVOS que atorga la publicació del
mateix nom. Va ser l’encarregat de lliurar el premi al lideratge a Nadal Tortella, en representació de
l’empresa La Fiore.
28 de maig. El president assisteix a la presentació de “EL DIARIO DIGITAL D’IB3”.
10 de juny. Al Teatre Principal es du a terme el programa especial de Televisió de Mallorca “De nit...
amb Neus Albis” en directe, al qual assisteix el president.
12 d’agost Entrevista al president per a l’emissora Ona Mallorca
21 de setembre. El president intervé a Mallorca matí, d’Ona Mallorca
10 d’octubre. El president és entrevistat per IB3 Ràdio
29 d’octubre. El president i l’assessor econòmic són entrevistats per al programa La Ventana de la
Cadena Ser.

El president i l’assessor econòmic són entrevistats per al programa La Ventana de la Cadena Ser (29 d’octubre)
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NOTÍCIES SOBRE EL CES A LA PRENSA ESCRITA I DIGITAL
-

PRIMER PREMI D’INVESTIGACIÓ DEL CES

•

“El CES lliura el primer premi d'investigació al projecte SINA, desenvolupat per un equip
d'investigadors de la UIB” a Nota informativa www.uib.es (7.01.2009)

•

“Más oportunidades con un simple click. La UIB desarrolla un programa que permite a
personas con movilidad reducida acceder al ordenador de forma autónoma” a Diario de
Mallorca (20.02.2009)

-

PUBLICACIÓ DEL DICTAMEN DEL GIZC

•

“El CES presenta un trabajo sobre la gestión inegrada de la zona costera de Baleares
(GIZC). Se funda en un trabajo del IMEDEA” a Libertad Balear. El periódico digital de
Baleares (7.02.2009)

•

“Presentado el dictamen del CES para una gestión integrada y sostenible de la zona costera
sostenible” a diariodemallorca.es (10.02.2009)

•

Presentado el dictamen del CES para una gestión integrada y sostenible de la zona costera a
Diario de Mallorca (10.02.2009)

•

“IMPACTO. El informe aconseja al Govern que minimice los impactos negativos de la
urbanización y el desarrollo en la costa. Antich se compromete a aprobar una norma para
proteger la zona costera” a Ultima Hora (10.02.2009)

-

SEGUIMENT DE L’ESTUDI DE SALUT A LES ILLES BALEARS

•

“La Conselleria de Salud elaborará un estudio para conocer las necesidades sanitarias en
los próximos 20 años” a ep europa press (16.02.2009)

•

“ESTUDIO. Salut y el CES elaborarán un estudio sobre las necesidades sanitarias de las
Islas” a Ultima Hora (17.02.2009)

•

“La Conselleria de Salud elaborará un estudio para conocer las necesidades sanitarias en
los próximos 20 años” a actualidad.terra.es (17.02.2009)

•

“Salud y Consumo elaborará un estudio para conocer las necesidades sanitarias de los
próximos 20 años” a Libertad Balear. El periódico digital de Baleares (17.02.2009)

-

PUBLICACIÓ D’INDICADORS DE QUALITAT DEL TREBALL

•

“Baleares está a la cabeza en calidad en el trabajo” a mallorcadiario.com (19.02.2009)

•

“Forts en igualtat, febles en salaris i sinistralitat laboral” a Diari de Balears (20.02.2009)

•

“Barceló avanza que este mes hay más paro que en enero, lo que no sucedía desde 1993.
Un estudio indica que la calidad del empleo balear es superior al de la mayoría de
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autonomías. La conflictividad laboral aumentó un 45 % en las islas” a Diario de Mallorca
(20.02.2009)
•

“Balears, a la cabeza del Estado en calidad en el trabajo y a la cola en siniestralidad” a
Ultima Hora (20.02.2009)

•

“Barceló avanza que este mes hay más paro que en enero, lo que no sucedía desde 1993.
Un estudio indica que la calidad del empleo balear es superior al de la mayoría de
autonomías” a diariodemallorca.es (20.02.2009)

•

“Balears, a la cabeza del Estado en calidad en el trabajo y a la cola en siniestralidad. El CES
presenta un estudio sobre indicadores laborales realizado con el apoyo de Treball” a Ultima
Hora digital (23.02.2009)

-

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A LES ILLES BALEARS

• “El sector de la construcció a les Illes Balears. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, 2008” a Revista Econòmica de Catalunya - Núm. 59. Març 2009
(01.03.2009)
-

XARXA DE L’EUROREGIÓ PIRINEUS-MEDITERRÀNIA

•

“L'Euroregió dóna "un pas endavant" en la protecció de les necessitats dels ciutadans
davant la crisi económica” a ep europa press (25.03.2009)

•

“La Euroregión da "una paso adelante" en la protección de las necesidades de los
ciudadanos” a Gente digital (25.03.2009)

•

“La Eurorregión crea una red de colaboración entre Consejos Económicos y Sociales” a
ciutat.es (25.03.2009)

•

“EURORREGIÓN. Una reflexión común en época de crisis. Moragues y los presidentes de
los consejos sociales” a Ultima Hora (26.03.2009)

•

“La Eurorregión llega a un acuerdo para impulsar la economía” a Diario de Mallorca
(26.03.2009)

•

“Xarxa de consells socials de l'Euroregió. La declaració conjunta se signà al Consolat” a
Diari de Balears (26.03.2009)

-

DICTAMEN 7/2009, RELATIU A L’EFICÀCIA DEL SISTEMA EDUCATIU A LES ILLES
BALEARS.

•

“ Baleares lidera, con cerca de un 40 %, la tasa de abandono escolar en España” a e p
europa press (07.04.2009)

•

“Presentació de l'estudi del GIFES Eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears 20002008: fortaleses, debilitats i propostes de millora. L'estudi forma part del Dictamen del CES
sobre l'eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears 2000-2008 que es presenta al
Parlament” a www.uib.es (07.04.2009)
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•

" El sistema educatiu és deficient. Un dictamen del Consell Econòmic i Social qualifica
d'"insuficient" i "inestable" l'ensenyament a les Illes. No es troba a l'altura dels índexs de
modernització i riquesa de la Comunitat, diu l'estudi” a Diari de Balears (08.04.2009)

•

“EDUCACIÓN - El CES presentó ayer su dictamen sobre la eficacia del sistema educativo
balear. Los Centros achacan parte del fracaso escolar a la poca participación de los padres”
a Diario de Mallorca (08.04.2009)

•

“El Consell Econòmic i Social califica de "deficiente" el sistema educativo balear” a Ultima
Hora (08.04.2009)

•

“El Consell Econòmic i Social califica de "deficiente" el sistema educativo balear” a Ultima
Hora Digital Ibiza y Formentera (08.04.2009)

•

“Los centros achacan a la poca implicación de los padres parte del fracaso escolar” a
diariodeibiza.es (08.04.2009)

•

“EDUCACIÓN. El CES presentó ayer su dictamen sobre la eficacia del sistema educativo
balear” a diariodemallorca.es (09.04.2009)

•

“Sólo el 14,6 % de los profesores de Baleares afirma estar contento con el trabajo de sus
alumnos” a soitu.es/actualidad -- EFE Actualizado (09.04.2009)

•

“EDUCACION / Los datos en Baleares. Evolución de los ratios en centros públicos y
privados-concertados” a El Mundo / El Día de Baleares, (14.04. 2009)

•

“Interessa prou l'educació?” a Diari de Balears (15.04.09)

•

“Una ocasión perdida” a diariodemallorca.es (23.04.09)

•

“Una ocasión perdida” a Diario de Mallorca (23.04.09)

-

LLIBRE DE LES II JORNADES DE L’EUROREGIÓ

• “Notícies Economia. Presentat el llibre de les II Jornades sobre l'Euroregió” a
www.tribunamallorca.cat (05.05.2009)

-

PRESENTACIÓ DE LES PUBLICACIONS DEL I PREMI D’INVESTIGACIÓ DEL CES

•

“Presentación de la publicación ganadora del I Premios de Investigación del CES” a
Libertad Balear. El diario digital de Baleares (02.05.2009)

•

“I+D+i: El CES ha presentado los galardonados de su 1er Premio de Investigación” a MAC
mallorcaconfidencial.com (03.06.2009)

•

“El CES presenta les publicacions guardonades amb el seu I Premi d'Investigació, dirigit al
foment d'R+D+I” a ep europa press (03.06.2009)
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•

“Presentació de les publicacions del I Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balear” a Es Diari. Diario digital de Menorca (04.06.2009)

•

“INVESTIGACIÓN: El CES premia a los trabajos SINA, un proyecto I+D+i” a El Mundo / El
Día de Baleares (04.06.2009)

•

“Presentación del proyecto ganador del I Premio de Investigación del CES” a Libertad
Balear. El diario digital de Balears (05.06.2009)

-

ALTRES NOTÍCIES SOBRE EL CES ILLES BALEARS

• “El CTESC, el consell més actiu de l'Estat ... Els consells del País Valencià i les Balears també
destaquen per la seva activitat, ja que copen el 6,6 per cent i el 8,3 per cent dels dictàmens,
respectivament” a AVUI (20.04.2009)
• “El Govern balear pondrá en marcha mañana la tramitación de la futura Ley de Comercio”
a diariodemallorca.es (23.04.2009)

-

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA CES 2008

•

“Memòria del CES 2008” a Diari de Balears (27.10.09)

•

“ El CES entrega la memoria económica del año pasado al conseller de Presidència” a
Última Hora (27.10.09)

•

“La renta per cápita de Baleares se sitúa por primera vez debajo de la media española” a
mallorcadiario.com (28.10.09)

•

“La renda per càpita de Balears s'ha situat el 2008 per sota de la mitja espanyola per
primera vegada en la historia : El CES afirma que "tot fa pensar" que el sector de la
Construcció es recuperarà a partir de 2011” a europapress.cat (28.10.09)

•

“La Economía balear, la tercera de España que más creció en 2008
Registró un aumento del Producto Interior Bruto del 1,8 %” a diariodeibiza.es (28.10.09)

•

“La economía balear fue la tercera de España que más creció en 2008” a abc.es (28.10.09)

•

“La renta per cápita de Baleares se situó en 2008 por debajo de la media española por
primera vez en la historia : El CES afirma que "todo hace pensar" que el sector de la
Construcción se recuperará a partir de 2011” a europapress.es (28.10.09)

•

“La economía balear fue la tercera de España que más creció en 2008” a
soitu.es/Actualidad (28.10.09)

•

“La renta per cápita balear en 2008 fue inferior a la media estatal por primera vez” a
diariodemallorca.es (29.10.09)
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• “La renta per cápita de Balears se situó en 2008 por debajo de la media española por
primera vez en la historia : El CES afirma que "todo hace pensar" que el sector de la
construcción se recuperará a partir de 2011” a Menorca.info (29.10.09)
•

“La renta per cápita de Baleares se situa, por primera vez, por debajo de la media : El CES
afirma que todo hace pensar que el sector de la Construcción se recuperará a partir de
2011” a ciutat.es (29.10.09)

•

“Balears se sitúa por primera vez por debajo de la media de España en renta per cápita : La
Memoria del CES indica que el crecimiento demográfico volvió a superar al económico en
2008. EL APUNTE.El CES cree que la construcción residencial repuntará en 2011” a Ultima
Hora (29.10.09)

•

“Baleares: de quinta a novena en renta per cápita en 10 años : Es la primera vez en la
historia que se sitúa por debajo de la media / El CES destaca que es la tercera que menos
sufre la crisis” a El Mundo/El Día de Baleares (29.10.09)

•

“L'economia balear, tercera en creixement el 2008 : L'any passat, la renda per càpita balear
es va situar per davall de la mitjana estatal per primera vegada. El president del CES apuntà
que la crisi actual ‘és més intensa’ que la que es va registrar entre els anys 1991 i 1993” a
Diari de Balears (29.10.09)

•

“La renta per cápita balear en 2008 fue inferior a la media estatal por primera vez. EL
DATO. La memoria del CES se aprobó con el voto en contra de CCOO” a Diario de
Mallorca (29.10.09)

•

“Balears se sitúa por primera vez por debajo de la media de España en renta per cápita : La
Memoria del CES indica que el crecimiento demográfico volvió a superar al económico en
2008” a Ultima Hora Menorca. Edición digital (30.10.09)

•

“Los turistas dan un notable alto a sus vacaciones en Balears y la mayoría, un 82,5 %,
repite” a diariodemallorca.es (01.11.09)

•

“Cada pitiuso pagó una media de casi 8.500 euros en impuestos el pasado ejercicio : La
cifra, incluida por el IRPF y del impuesto de sociedades de 2007, es 1.000 euros mayor que
la del año anterior” a Ultima Hora Ibiza y Formentera. Edicion digital(03.11.09)

•

“Los nacimientos de madres extranjeras representan casi un tercio del total : El número de
nacimientos de madre extranjera en Baleares represnta casi un tercio del total, en concreto
un 31,64 por ciento según los últimos datos de 2008, frente al 6,6 por ciento que se
registró en 1996” a Yahoo España Noticias (08.11.09)

•

“Los nacimientos de madre extranjera superan el 30 % : Las mujeres foráneas contribuyen
decisivamente a la evolución de la natalidad en Balears, según el CES” a Diario de Mallorca
(9.11.2009)

•

“Cada menorquín paga 8.500 euros en impuestos, más del doble que Canarias :
La carga fiscal por habitante de Menorca es de las más altas del Estado, sólo superada por
Madrid y País Vasco” a Ultima Hora Menorca. Edición digital (10.11.09)
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•

“Los ciudadanos de Balears soportaron en 2008 la mayor presión fiscal de España : Los
contribuyentes de las Islas pagaron una media de 8.528 euros por el total e impuestos, casi
un 33 % en relación a la renta por persona” a Ultima Hora digital (19.11.09)

•

“Menorca iniciará recuperación económica en segundo semestre 2010, según CES” a
Agencia EFE (20.11.09)

•

“El CES destaca que la caída del PIB de la Isla es la "más suave" : La memoria de 2008
revela que Menorca registró la mayor caída de la ocupación y de la estancia media del
Archipiélago” a EL MUNDO / EL DÍA DE BALEARS (21.11.09)

•

“El Consell Econòmic augura que la temporada de 2010 será mejor que la de este año : El
CES asegura que el año próximo también se recuperará la construcción en Menorca” a
Ultima Hora Menorca digital (24.11.09)

•

“La Memoria del CES recoge que el turismo, la construcción, y el transporte fueron los tres
sectores de Menorca que más sufrieron la crisis en 2008” a menorcadiario.net (24.11.09)

•

“Memoria CES. Menorca en cifras” a MENORCA.info (24.11.09)

•

“El CES confía en que Ibiza comience a salir de la crisis en el segundo semestre de 2010 : El
presidente del Consell Económico y Social de Baleares, Llorenç Huguet, avisó de que salir
de la actual situación "no será fácil" a diariodeibiza.es (26.11.09)

•

“Balears prevé indicios de recuperación desde el segundo semestre de 2010 : El CES apunta
a que la marcha de la economía alemana, uno de los principales mercados emisores,
permite albergar esperanzas de un cambio de tendencia” a Ultima Hora Ibiza y Formentera
digital (27.11.09)

•

“El Consell Econòmic i Social prevé una salida de la crisis a partir de junio : La memoria
sobre economía, trabajo y sociedad de Balears remarca aspectos positivos entre los
indicadores económicos de las Pitiusas como el crecimiento del 6 % en la reforma de
viviendas” a diariodeibiza.es (27.11.09)

•

“El Consell Econòmic i Social galardona a la Fundación Kovacs por su labor investigadora”
a Última Hora (05.12.09)
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CAPÍTOL QUART: DEPARTAMENT DE DOCUMENTACIÓ
4.1. L’arxiu documental del CES
L’arxiu documental està format per:
- L’arxiu d’expedients administratius
- El fons documental
L’arxiu d’expedients administratius està format actualment per les sèries següents:
- Expedients de dictàmens
- Actes de sessions (disponibles en format electrònic)
Per facilitar la consulta dels continguts de les actes del Ple i de la Comissió Permanent, s’ha elaborat
una aplicació de gestió documental, que permet fer cerques dins els textos, ja sigui amb llenguatge
lliure o mitjançant paraules clau o termes prèviament assignats. En aquest moment es poden
consultar, tant per text lliure com a partir de termes assignats, les 140 actes aprovades pel Ple i per
la Comissió Permanent dels anys 2001 a 2009 i les 209 actes de les Comissions de treball des de
l’any 2001 al 2009.
El fons documental consta de:
Fons bibliogràfic, tant en suport paper com electrònic:
- Publicacions periòdiques:
- Diaris locals (es conserva la darrera setmana)
- Revistes, butlletins, etc.
- Publicacions oficials (BOPIB, Diaris de Sessions del Parlament, …)
- Obres de referència
- Monografies
- Estudis, informes, memòries, estadístiques
Les darreres incorporacions bibliogràfiques donen un total d’uns 3000 exemplars. Quant a les
publicacions periòdiques, el CES compta amb 159 títols de revistes i butlletins (80 per títols de
revistes locals i 79 per títols de revistes generals), dels quals 16 són de subscripció.
El conjunt del fons es disposen per àrees d’interès i col·leccions (ordenades per un quadre de
classificació i signatures preestablertes):
- CES estatal
- CES autonòmics
- Govern de les Illes Balears (conselleries) i Illes Balears
- Unió Europea
- Sindicats
- General per matèries (dret i legislació, economia, treball, etc.)
Es continua actualitzant el procés de signaturització. A continuació, quadres de classificació del
fons “publicacions del CES” i del “general per matèries”:
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Quadre de signatures del fons de la biblioteca
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE MATÈRIES PER C.D.U. (Classificació Decimal
Universal)
004
INFORMÁTICA
02

BIBLIOTECONOMIA

31
316

DEMOGRAFIA, SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA

32

POLÍTICA

33
331
332
334
336
338
339

ECONOMÍA
TRABAJO. EMPLEO
ECONOMÍA REGIONAL
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA
FINANZAS. BANCA
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
COMERCIO. RELACIONES ECONÓMICAS

34
340
342
347

DERECHO
DERECHO. GENERALIDADES
DERECHO CONSTITUCIONAL
DERECHO CIVIL

35

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

36

TRABAJO SOCIAL

366

CONSUMO · TEORÍA DEL CONSUMO

37

EDUCACIÓN. ENSEÑANZA

57

CIENCIAS BIOLÓGICAS

68

INDUSTRIAS Y OFICIOS

91
911

GEOGRAFÍA
GEOGRAFÍA HUMANA

El servei de biblioteca i documentació ha ofert, entre d’altres, els següents serveis específics:
- Recerques d’informació (tant en paper com a través d’Internet)
- Adquisició de publicacions: per donatiu, compra o préstec interbibliotecari
- Dossiers de premsa (segons els temes sol·licitats)
- Col·laboració en l’elaboració de les publicacions i dictàmens del CES
- Manteniment dels continguts de la pàgina web del CES
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- Manteniment dels continguts de la pàgina CES españoles en l'àmbit balear
- Manteniment dels continguts de la base de dades conjunta de dictàmens i informes dels CES
d’Espanya en l'àmbit balear
- Peticions externes d’informació
- Creació de carpetes amb material de consulta sobre diversos temes d’interès
Servei de préstec
El Servei de préstec del CES de les Illes Balears posa a la disposició dels seus membres i de la seva
plantilla la totalitat del seu fons de biblioteca i documental amb la finalitat de fer-hi arribar i
difondre el seu dipòsit de coneixement.
4.2. Cursets de formació del personal del Departament de Documentació
-

Jornadas ABADIB’09
Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB (20-21 de febrer de 2009)
Assistents del CES:
Montserrat Puyol Rodríguez (documentalista del CES)
Gabriel Rosselló Calafell (becari del CES )
Joan Crespí López (becari del CES)

-

XI Jornadas Españolas de Documentación FESABID
Palacio de Congresos Zaragoza (20 - 22 de maig de 2009)
Assistent del CES: Montserrat Puyol Rodríguez (documentalista del CES)

-

3a Jornada d’Administració Digital
Centre Empresarial Parc BIT (3 de desembre de 2009)
Assistent del CES: Montserrat Puyol Rodríguez (documentalista del CES)

4.3. Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears en matèria bibliogràfica i documental i consulta online del catàleg del CES, a
través de la pàgina de la UIB
La Universitat de les Illes Balears (UIB) compta amb un sistema informatitzat de gestió bibliotecària
INNOPAC-Millenium amb capacitat suficient per donar servei a les biblioteques pròpies i a altres
biblioteques associades, els fons de les quals tinguin un marcat interès per a la comunitat
universitària.
Una altra característica fonamental d’aquest sistema és que permet l’autonomia de gestió i la
pròpia imatge de les diverses biblioteques associades mitjançant la instal·lació de mòduls
addicionals de software.
El CES disposa d’un centre de documentació de caràcter econòmic i social amb un fons bibliogràfic
i documental que pot ser d’interès per a la comunitat universitària i la comunitat científica en
general; per poder mantenir catalogat i a l’abast del públic aquest fons, esdevé biblioteca associada
de la UIB i pot utilitzar el seu software de gestió bibliotecària, instal·lant els mòduls addicionals
que permetin l’autonomia de gestió i la pròpia imatge com a biblioteca diferenciada.
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Com a fruit d’aquest conveni, s’han pogut introduir al sistema un total de 3.428 entrades (que
corresponen a un total de 2.748 autors), desglossades segons el següent quadre:

ENTRADES DEL 2009 AL CATÀLEG DEL CES
Registres catalogats
Monografies ingressades
Revistes ingressades
NBM. Matèrial no bibliogràfic

1822
8 22
7 82
2
3428
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INCORPORACIONS DEL 2009 AL CATÀLEG DEL CES ILLES BALEARS

M ES
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

REGISTRES
CATALOGATS
923
51
50
18
9
22
0
64
199
153
216
117
1822

MONOGRAFIES
INGRESSADES
45
45
60
30
12
21
0
90
313
123
40
43
822

REVISTES
INGRESSADES

NBM (MAT.
NO
BIBLIOG.)

455
6
6
3
10
6
0
7
123
36
130
16
782

1

1
2

Pel que fa a les publicacions periòdiques, la consulta del catàleg es pot fer al link de la UIB:
http://llull.uib.es/search~S25*cat/s
Els 159 títols disponibles estàn referenciades també a la pàgina web amb el nom de CATÀLEG DE
REVISTES amb el link de:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=16&lang=CA&cont=1282, a dins del qual
apareixen 2 índexs:
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ÍNDEX CATÀLEG REVISTES GENERALS - 79 referències,
ÍNDEX CATÀLEG REVISTES LOCALS - 80 referències
Del conjunt de les revistes rebudes, es fa buidatge de 18 revistes especialitzades sobre temes
d’economia i societat, títols que recollim a continuació:
BUIDATGE D’ARTICLES DE LES 18 REVISTES:
TÍTOL DE LA REVISTA:
DATA D’INICI DE
DARRER NÚMERO
CATALOGACIÓ:
CATALOGAT:
Auditoría pública
2004, n. 32
2009, n. 47
Cauces
2007, n. 001
2009, n. 10
Cuadernos de información económica
2002, n. 166
2009, n. 213
Documentación laboral
2003, n. 67
2009, n. 86
Economia Marche
2006, n. 1
2007, n. 1
Economistas
2006, n. 107
2009, n. 122
Investigaciones regionales
2006, n. 1
2009, n. 16
Nota d'economia
2006, n. 85
2009, n. 93-94
Panorama social
2005, n. 1
2009, n. 10
Papeles de economía española
2002, n. 94
2009, n. 122
Principios : estudios de economía política
2007,n 8
2009, n. 15
Economía aplicada
2006, n. 42
2009, n. 51
Revista de investigación económica y
2001, n. 04
2009, n. 12
social de Castilla y León
Revista de treball, economia i societat
2001, n. 21
2009, n. 54
Revista del Ministerio de Trabajo e
2001, n. 31
2009, n. 83
Inmigración
Revista Econòmica de Catalunya
2001, n. 43
2009, n. 60
Revista española de desarrollo y
2009, n.23
2009, n. 23
cooperación
Revista jurídica de les Illes Balears
2003, n. 01
2009, n. 7

4.4. La pàgina web del CES
4.4.1. Estructura del contingut
La informació del CES disponible a la pàgina web (http://ces.caib.es) s’ha anat actualitzant amb la
incorporació dels nous dictàmens, informes, publicacions i normatives. Ja és possible consultar tots
els dictàmens i totes les publicacions des de 2001 a 2009.
Des de l’any 2003, amb la incorporació al portal comú de CES espanyols, a l’adreça:
http://www.ces.es/cesespa/index.htm, s’ha col·laborat en l’actualització d’informació, amb la
tramesa dels nous dictàmens aprovats, publicacions presentades, treballs en curs i notícies de la
realització d’actes.
Des de l’any 2003, els documents del CES de Balears estan incorporats a la base de dades conjunta
de dictàmens i informes dels CES d’Espanya i de les comunitats autònomes: http://www.ces.es/cgi76

bin/sircgietbcca. S’han tramès els nous dictàmens i treballs aprovats i publicats. El nombre de
documents que hi ha introduïts actualment és de 166. El nombre existent en l’any 2008 era de 88.
BASE DE DATOS COMÚN
Nº DE REGISTROS
229
173
169
160
158
154
148
147
106
102
100
66
65
64
45
30
27
22
0
1965
DICTÁMENES E INFORMES DE LOS CCEESS 2009
CES
DICTÁMENES
Catalunya
30
Balears
23
Castilla-León
17
Madrid
16
Murcia
14
Andalucía
13
País Vasco
12
Castilla-La Mancha
10
Canarias
9
Cantabria
9
Extremadura
7
Galicia
5
Aragón
4
España
4
Asturias
3
La Rioja
3
Ceuta
3
Comunitat Valenciana
2
TOTAL
184
CES
Castilla y León
Catalunya
España
Balears
Castilla La Mancha
Cantabria
Madrid
Murcia
Andalucía
Aragón
La Rioja
Valencia
Asturias
Galicia
País Vasco
Canarias
Ceuta
Extremadura
Navarra
TOTAL

%
11,7 %
8,8 %
8,6 %
8,1 %
8,0 %
7,8 %
7,5 %
7,5 %
5,4 %
5,2 %
5,1 %
3,4 %
3,3 %
3,3 %
2,3 %
1,5 %
1,4 %
1,1 %
0,0 %
100 %
%
16,3
12,5
9,2
8,7
7,6
7,0
6,5
5,4
4,9
4,9
3,8
2,7
2,2
2,2
1,6
1,6
1,6
1,1
99,8
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4.4.2. Estadística de les visites a la pàgina
A través de la consulta estadística es poden comprovar les visites que ha rebut la pàgina web del
CES, amb els següents resultats:
-

Total nombre visites 2n semestre 07 (27/06/07 – 31/12/2007):
Total nombre visites 1r semestre 08 (1/01/08 – 21/06/08):
Total nombre visites 2n semestre 08 (1/07/08 – 31/12/08:
Total nombre visites 1r semestre 09 (1/01/09 – 8/06/09):
Total nombre visites 2n semestre 09 (9/06/09 – 1/12/09):

10.882 visites
21.516 visites
42.405 visites
49.378 visites
76.125 visites

150000

100000
Nombre

50000

0
Any 2007
7 : Any 2008
8 : Any 2009
9:
10882
63921
141974

Contingut
Home del CES
Composició i òrgans
Memòria socioeconòmica i laboral
Publicacions
Informes
Dictàmens
Què és el CES?
Funcions
Calendari d'activitats
Formulari de contacte
Informe d'activitats

2007
6374
949
703
629
556
576
711
467
351
417
444

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

2009
14776
2618
2323
2033
1858
1795
1839
1656
1392
1292
1294
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Registres introduïts en l’apartat de Comunicació
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CAPÍTOL CINQUÈ: L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’exercici de 2009 és el vuitè any de funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
amb una dotació pressupostària pròpia, la qual cosa ha permès que, amb aquesta disposició de
recursos materials i humans i l’experiència acumulada d’anys anteriors, el CES desenvolupi amb
normalitat la seva tasca com a òrgan consultiu i continuï donant a conèixer la institució, la seva
activitat i els seus dictàmens, estudis i investigacions.
De conformitat amb el que estableix l’article 17 de la Llei 10/2000 de 30 de novembre, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150 de 09 de desembre), el CES ha disposat per a
l’acompliment de les seves finalitats, durant l’exercici de 2009, 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 2009 presentava una dotació de crèdit inicial de
982.802,00 euros, essent el crèdit definitiu d’1.030.868,81 euros. D’aquest total, 904.495,81 euros
corresponien a despeses de funcionament (despeses de personal, despeses corrents i transferències
corrents) i la resta de 126.373 euros a inversions reals.
El pressuposts per al 2009 presenta la següent distribució per capítols:
DESPESES 2009
Capítol 1- Despeses de personal
Capítol 2- Despeses corrents
Capítol 4- Transferències corrents
Capítol 6- Inversions reals

Crèdit definitiu
434.202,81
258.576,00
211.717,00
126.373,00

Executat
424.845,05
253.925,56
211.715,64
125.033,37

Percentatge
97,85 %
98,21 %
99,99 %
98,94 %

TOTAL

1.030.868,81

1.015.519,62

98,52 %

El nivell d’execució global del pressupost de despeses del CES per al 2009, mesurat mitjançant el
percentatge que suposa el crèdit disponible en relació amb el crèdit definitiu, és del 98,52 %, mentre
que l’execució per capítols és la següent: capítol 1 (97,85 %), capítol 2 (98,21 %), capítol 4 (99,99
%) i capítol 6 (98,94 %).
5.1. DESPESES CORRENTS
Les despeses corrents més importants del CES, a banda dels arrendaments dels locals i del servei de
neteja, corresponen als conceptes de dietes, locomoció i trasllats dels membres dels òrgans
col·legiats de la pròpia institució (Plenari, Comissió Permanent i comissions de treball) a reunions,
conferències i cursos, ocasionades per les activitats institucionals realitzades i de les quals s’informa
detalladament en aquest Informe i, finalment, en el concepte d’estudis i treballs tècnics necessaris
per a l’elaboració de certs dictàmens, estudis i publicacions.
La despesa total correspon als conceptes de dietes (98.211,62 euros), locomoció i trasllats
(9.263,09 €) dels membres dels òrgans col·legiats, que és de 107.474,71 euros.
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Els expedients d’activitat econòmica pròpia tramitats amb càrrec a la partida 05101
G/111D01/22706/00 són: “Informe d’activitats 2008” per un import de 8.516,80 euros, “L’esport
a les Illes Balears”, per un import de 13.922,10 euros, i “Les normes socials a les Illes Balears” per
un import de 11.988,60 euros.
L’expedient d’activitat econòmica pròpia anomenat “Jornada sobre l’Euroregió” s’ha tramitat amb
càrrec a la partida 05101 G/111D01/22606/00, per un import de 4.301,71 euros i, amb càrrec a la
partida 05101 G/111D01/22706, per un import de 1.000,00 euros.
5.2. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
El capítol 4 del pressupost del CES recull l’assignació de funcionament a les organitzacions
empresarials i sindicals que formen part dels Grups I i II del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulada pel seu propi Reglament, aprovat pel Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB
núm. 140, de 22 de novembre), per Resolució del president del CES de 27 de febrer de 2004 (BOIB
núm. 35, de 11 de març), tot d’acord amb la Resolució de la Presidència del CES de 7 d’abril de
2003 (BOIB núm. 59 ext. de 28 d’abril) i per la convocatòria del 2009 mitjançant Resolució de la
Presidència de 20 de març (BOIB núm. 54, de 14 d’abril), i correcció d’errors (BOIB núm. 60, de 25
d’abril) per un quantia total de 184.867,00 euros.
Les assignacions de funcionament atorgades d’acord amb aquesta convocatòria han estat: a la
CAEB 69.324,84 euros, a CCOO 38.513,80 euros, a UGT 53.919,32 euros i a PIMEB 23.108,28
euros.
També s’han imputat a aquest capítol les mensualitats corresponents a les dues beques per a la
formació en pràctiques del Programa TUO (Titulats Universitaris a l’Ocupació), incloses en els
convenis signat amb la Universitat de les Illes Balears per aquest concepte, per un import total de
19.124,80 euros.
També amb càrrec a aquest capítol s’han abonat les despeses corresponents al Conveni específic
entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en matèria
bibliogràfica i documental.
Destaca el II Premi d’Investigació del CES, convocat per Resolució del president de 12 de juny de
2009, que concedí un primer premi compartit “ex-aequo” de 6.000 euros a la Fundació Kovacs pel
treball “El proceso completo de I+D+I de un nuevo tratamiento para las dolencias de cuello y
esplada”, i a la doctora Margarita Tarabini Castellani Aznar pel treball “Las cláusulas de empleo en
los convenios colectivos de Baleares en tiempo de crisis : problemas de legalidad”.
També s’ha concedit un accèssit al II Premi d’Investigació del CES, dotat amb 1.500 euros a
l’investigador Federico Cardona Pons pel treball “La pesca de recreo y el turismo: una solución para
el sector pesquero”.
5.3. INVERSIONS
A les despeses en inversions de caràcter immaterial destaca la tramitació dels expedients d’activitat
d’iniciativa pròpia següents:
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* “Eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears”, i el corresponent projecte d’inversió
immobilitzat immaterial que inclou la realització, l’edició, la publicació i presentació del Dictamen
7/2009 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre l’eficàcia del sistema educatiu a les
Illes Balears, amb una despesa de 14.262,06 euros amb càrrec a la partida 05101
G/11D01/64000/00.
* Memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre l’economia, el treball i la societat
de les Illes Balears 2008 i el corresponent projecte d’inversió immobilitzat immaterial anomenat
“Elaboració i publicació de la Memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre
l’economia, el treball i la societat a les Illes Balears 2008” que inclou la realització, l’edició, la
publicació i presentació de la Memòria amb una despesa de 58.672,00 euros amb càrrec a la
partida 05101 G/111D01/64000/00 euros; 5.220,00 euros amb càrrec a la partida 05101
G/111D01/22706/00; 1.005,35 amb càrrec a la partida 05101 G/111D01/22601/00 i 601,91
euros amb càrrec a la partida 05101 G/111D01/22000/00.
* Estudi de diagnosi del sistema de salut i dels serveis sanitaris de les Illes Balears i el corresponent
projecte d’inversió immobilitzat immaterial per un import de 36.950,00 euros amb càrrec a la
partida 05101 G/111D01/64000/00, i que inclou l’elaboració d’un “Estudi sobre diagnosi i
prognosi del sistema de salut i els serveis sanitaris a les Illes Balears”, per un import de 34.800,00
euros, així com la Jornada Informativa de presentació als consellers/es i als responsables de la
Conselleria de Salut i Consum.
* ”II Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears” i el corresponent
projecte d’inversió immobilitzat immaterial per un import de 10.000,00 euros, que inclou la
impressió i l’edició d’un dels estudis guanyadors del II Premi d’Investigació del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears: “Las cláusulas de empleo en los convenios colectivos de Baleares en
tiempo de crisis : problemas de legalidad” amb una despesa de 7.165,60 euros; i la impressió i
l’edició del treball guanyador de l’accèssit publicat sota el títol de “La pesca de recreo y el turismo”
amb una despesa de 2.324,40 euros.
5.4. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
Durant l’any 2009 s’ha executat una despesa total d’107.474,71 en concepte d’indemnitzacions per
raó del servei, d’acord amb el quadre que s’adjunta:

INDEMNITZACIONS

DESPESES
REPRESENTACIÓ

TOTAL

1r trimestre

28.598,13 €

2.186,84 €

30.784,97 €

2n trimestre

20.940,97 €

2.993,49 €

23.934,46 €

3r trimestre

26.266,72 €

2.057,10 €

28.323,82 €

4t trimestre

22.405,80 €

2.025,66 €

24.431,46 €

TOTAL

98.211,62 €

9.263,09 €

107.474,71 €
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APÈNDIX: LLISTA ACTUALITZADA DE NORMATIVA
Llei 10/2000, de 9 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150,
de 9 de desembre), modificada per la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i
administratives (BOIB núm. 156, de 28 de desembre) i per la Llei 5/2009 de 17 de juny, de
modificació de la Llei 10/2000 de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 93,
de 27 de juny).
-

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

-

Decret 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, de 12 de juny)

-

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), modificat pel Decret 109/2006, de 22 de desembre (BOIB núm. 188, de 30 de
desembre) i per l’ Acord del Consell de Govern del 2 de febrer de 2007, de correcció d'errades
del Decret 109/2006 (BOIB núm. 20, de 8 de febrer)

-

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

-

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

-

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

-

Resolució del president del Consell Econòmic i Social per la qual es modifica la Resolució de 7
d'abril de 2003, per la qual s'aproven el procediment i els criteris de distribució de l'assignació
de funcionament a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II
d'aquest Consell, i es publica la convocatòria corresponent a l'any 2004 (BOIB núm. 35, d’11
de març)

-

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

-

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

-

Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears de 28 de març de 2007, de
creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Consell (BOIB núm. 57, de 17
d’abril)
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Règim del personal del CES
-

Resolució de la Presidència per la qual es fa públic l’Acord del Ple del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears (CES) pel qual es procedeix a l’aprovació de la nova Relació de llocs de
treball (BOIB núm. 35, de 15 de març de 2003; correcció d’errades al BOIB núm. 63, de 6 de
maig de 2003), modificada per la Resolució de 22 de desembre de 2004 (BOIB núm. 187 EXT.,
de 31 de desembre) i per la Resolució d’1 d’abril de 2004 (BOIB núm. 49, de 8 d’abril)

-

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

-

Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per la qual s'aproven les
funcions dels llocs de treball amb dotació pressupostària del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears (BOIB núm. 91, de 29 de juny de 2006)

-

Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, per la qual s’actualitza
l’Ordre del president de 22 de juny de 2006, per la qual s’aproven les funcions dels llocs de
treball amb dotació pressupostària del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB
núm. 27, de 23 de febrer de 2008)

-

Instrucció de la Secretaria General 1/2007, de 21 d'octubre, per la qual s'estableix el criteri de
gaudiment dels dies atorgats per compensar tasques realitzades de manera extraordinària

-

Acord del Consell de Govern de dia 13 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la modificació
de relació de de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 173, de 26 de novembre)

Alts càrrecs del CES
-

Decret 71/2001, de 25 de maig, pel qual es nomena el Sr. Pere Aguiló Crespí, secretari general
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. (BOIB núm. 64, de 29 de maig)

-

Decret 99/2001, de 13 de juliol, pel qual es nomena el Sr. Francesc Obrador Moratinos
president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 85, de 17 de juliol)

-

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

-

Decret 3/2007 de 26 de gener, pel qual es nomena al Sr. Llorenç Huguet Rotger president del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 3 de febrer)

-

Decret 148/2007, de 21 de desembre, de nomenament de la Sra. Núria García Canals secretària
general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 195 ext, de 28 de
desembre)
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Decrets referents a la composició del CES
La composició del Consell Econòmic Social es troba regulada en el Decret 70/2001, de 18 de maig,
pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 63,
de 26 de maig) i en diversos decrets posteriors de nomenament i cessament de consellers fins
arribar a la configuració actual. Referim aquí els decrets de nomenament i cessament a partir del
segon mandat:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Decret 87/2007 de 20 de juliol, de cessament i nomenament d'un membre titular en
representació de la Universitat de les Illes Balears, integrant del grup III del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears (BOIB núm. 112, de 21 de juliol)

-

Decret 126/2007, de 5 d’octubre, de cessament i nomenament de nous membres en el Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants
d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 154, de 13 d’octubre)

-

Decret 127/2007, de 5 d’octubre, de cessament i nomenament de nous membres en el Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants
d’organitzacions sindicals BOIB núm. 154, de 13 d’octubre)

-

Decret 134/2007, de 26 d’octubre, de cessament i nomenament d’un nou membre en el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant de la
Universitat de les Illes Balears (UIB) (BOIB núm. 163, d’1 de novembre)

-

Decret 138/2007, de 9 de novembre, de cessament i nomenament d’un nou membre en el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 171, de 17 de novembre)

-

Decret 1/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants
d'organitzacions sindicals (BOIB núm. 5, de 10 de gener).
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-

Decret 06/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I, com a representants de les
organitzacions empresarials (BOIB núm. 5, de 10 de gener)

-

Decret 7/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant de les
associacions de consumidors i usuaris (BOIB núm. 5, 10 de gener)

-

Decret 8/2008, d’11 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representants del sector de
l’economia social (BOIB núm. 9, de 19 de gener)

-

Decret 12/2008, d'1 de febrer , de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del Consell
Insular de Mallorca (BOIB núm. 18, de 07 de febrer)

-

Decret 1/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants
d'organitzacions sindicals (BOIB núm. 5, de 10 de gener)

-

Decret 6/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I, com a representants de les
organitzacions empresarials (BOIB núm. 5, de 10 de gener)

-

Decret 7/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representants de les
associacions de consumidors i usuaris (BOIB núm. 5, de 10 de gener)

-

Decret 8/2008, d'11 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector de
l'economia social(BOIB núm. 9, de 19 de gener)

-

Decret 12/2008, d'1 de febrer, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del Consell
Insular de Mallorca (BOIB núm. 18, de 7 de febrer)

-

Decret 29/2008, de 7 de març, de cessament i de nomenament d’un nou membre del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant del Consell
Insular de Mallorca (BOIB núm. 37, de 15 de març)

-

Decret 33/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants
d'associacions i organitzacions la finalitat principal de les quals és la protecció del medi
ambient (BOIB núm. 46, de 5 d’abril)

-

Decret 34/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector
pesquer (BOIB núm. 46/2008, de 5 d’abril)
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-

Decret 35/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants
d'organitzacions sindicals (BOIB núm. 46/2008, de 5 d’abril)

-

Decret 40/2008, de 4 d'abril, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants de les entitats
locals (BOIB núm. 46/2008, de 5 d’abril)

-

Decret 44/2008, d'11 d'abril, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del Consell
Insular d'Eivissa (BOIB núm. 56/2008, de 24 d’abril)

-

Decret 50/2008, de 18 d'abril, de cessament i de nomenament d'un nou membre del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup II, com a representant
d'organitzacions sindicals (BOIB núm. 56/2008, de 24 d’abril)

-

Decret 52/2008, de 25 d'abril, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector
agrari (BOIB núm. 63/2008, de 8 de maig)

-

Decret 91/2008, de 29 d’agost de cessament i de nomenament d’un nou membre del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup II, com a representant d’organitzacions
sindicals (BOIB núm. 123, de 4 de setembre)

-

Decret 122/2008, de 14 de novembre, de cessament i de nomenament de nous membres del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representant
d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 163, de 20 de novembre)

-

Decret 51/2009, de 31 de juliol, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants
d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 119, de 15 d’agost).

-

Decret 61/2009, de 2 d’octubre, de cessament i de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III (BOIB núm. 148, de 10 d’octubre).

-

Decret 62/2009, de 2 d’octubre, de cessament i de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I (BOIB núm. 148, de 10 d’octubre).

-

Decret 91/2009, de 18 de desembre, de cessament i de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III (BOIB núm. 189, de 29 de
desembre).

87

