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Apèndix:

•

Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000)*

•

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

•

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

•

Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries per al desplegament del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears (BOIB núm. 70, del 12 de juny de 2002)*

•

Resolució del president del CES pel qual s’aproven les normes per fer públics els dictàmens del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, aprovades pel Ple del 27 de juny
de 20020 (BOIB núm. 81, de 6 de juliol de 2002)*

•

Resolució de la Presidència per la qual es fa públic l’Acord del
Ple del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
pel qual es procedeix a l’aprovació de la nova Relació de llocs
de treball (BOIB núm. 035, de 15 de març de 2003)

•

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

•

Correcció d’errades advertides a la Resolució de la Presidència
de 7 de març de 2003, per la qual es fa públic l’Acord del Ple
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) pel
qual es procedeix a l’aprovació de la nova Relació de llocs de
treball (BOIB núm. 063, de 6 de maig de 2003)

* S’hi inclou el text complet
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Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears
(BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 9.2 de la Constitució Espanyola assenyala com un dels deures dels
poders públics el facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix en l’article 9 que les institucions d’autogovern, en acompliment de les finalitats que els són pròpies, promouran la llibertat, la justícia i el progrés socioeconòmic entre tots els ciutadans
de les Illes Balears, com a principis de la Constitució, així com la seva participació en la vida política, cultural, econòmica i social.
L’article 10.18 del mateix text legal estableix com a competència exclusiva de la
comunitat autònoma el foment del desenvolupament econòmic de la comunitat,
d’acord amb les bases i la coordinació general de l’activitat econòmica.
L’article 11.8 de l’Estatut atribueix a la comunitat autònoma en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat i, quan pertoqui, en els termes que aquesta estableixi, el desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria d’ordenació i de planificació de l’activitat econòmica de la comunitat en l’exercici de les competències
assumides en el marc de l’Estatut.

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

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

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

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

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

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

1 S’ha de tenir en compte el que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 19/2001,
de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2002 (BOIB núm. 156 ext., de 21 de desembre de 2001):
L’òrgan de contractació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és el seu president. No
obstant això, amb caràcter previ a l’aprovació de l’expedient de contractació, necessitarà l’autorització del Consell de govern en els supòsits següents:
a) Quan el pressupost del contracte sigui igual o superior a 150.253,03 euros.
b) En els contractes de caràcter plurianual, quan es modifiquin els percentatges o el màxim
d’anualitats en els termes legalment prevists.
c) Quan el pagament dels contractes es concerti mitjançant el sistema d’arrendament financer o mitjançant el sistema d’arrendament amb opció de compra i el nombre d’anualitats
superi els quatre anys a partir de l’adjudicació del contracte.

119

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

Article 10. President1
1. El president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per decret del
Consell de Govern, a proposta conjunta dels consellers competents en matèria
econòmica i de treball, havent-ho consultat prèviament amb els grups de representació que integren el Consell. En qualsevol cas, la proposta ha de tenir el
suport, com a mínim, dels dos terços de les persones membres del Consell.
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2. Correspondrà al president del Consell Econòmic i Social l’exercici de les funcions següents:
a) La direcció i representació de la institució.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-les quan li
correspongui i moderar-ne el desenvolupament.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas d’empat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne l’acompliment.
f) Les funcions que se li atribueixin reglamentàriament.
Article 11. Vicepresidents
1. El Consell Econòmic i Social tendrà dos vicepresidents elegits pel Ple, per
majoria simple en votació secreta, a proposta, cadascun d’ells, dels membres
representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les
organitzacions sindicals, respectivament.
2. Aquesta elecció serà notificada al Consell de Govern de les Illes Balears.
3. Els vicepresidents substituiran el president, per l’ordre de prelació que fixi el
Ple, en els supòsits de vacant, absència o malaltia i podran exercir, a més, les
funcions que expressament els delegui el president.
Article 12. Secretaria General
1. La Secretaria General és l’òrgan d’assistència tècnica i d’administració del Consell
Econòmic i Social i el dipositari de la fe pública en relació amb els seus acords.

El CES, un òrgan consultiu
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2. El titular de la Secretaria, que no té qualitat de membre del Consell Econòmic
i Social, serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de Govern, a
proposta presentada, conjuntament, pels consellers amb competències en
matèria econòmica i de treball.
3. Les funcions de la Secretaria General són les següents:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió
Permanent i de les comissions de treball.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i el vistiplau del president i cursar els acords que s’hi adoptin.
c) Custodiar la documentació.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots
particulars i d’altres documents confiats a la seva custòdia.
e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials .
f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se li encomanin
especialment.
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g) Notificar als membres del Consell Econòmic i Social les convocatòries
corresponents per a les sessions dels òrgans col·legiats.
h) Deixar constància, mitjançant diligència autenticada amb la seva firma
i la del president, del fet que no es duguin a terme les sessions degudament convocades, així com de les causes que motiven aquesta
situació i del nom de les persones que, no obstant això, són presents
en el lloc i a l’hora prevists per a l’inici de la sessió no duta a terme.
i) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la condició de secretari.
Article 13. Del Ple del Consell Econòmic i Social
1. El Ple és l’òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell
Econòmic i Social i està integrat per la totalitat dels seus membres, sota la direcció del president i assistit pel secretari general.

Article 14. Funcionament del Ple
1. El Ple es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre. Així mateix, pot reunir-se amb caràcter extraordinari a iniciativa del president, de la Comissió Permanent o d’un nombre de membres que en representin un terç del total.
2. El Ple del Consell Econòmic i Social quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, quan hi assisteixin, com a mínim, dos terços dels seus membres, incloent-hi el president. En segona convocatòria, serà suficient l’assistència de la meitat més u dels seus membres. Si no hi fos present el secretari general, el president designarà, d’entre tots els membres presents, la persona que
hagi de realitzar les funcions de secretari en aquella sessió.
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2. Són competències del Ple:
a) Elaborar i aprovar el Reglament intern d’organització i funcionament
per majoria de dos terços dels seus membres i trametre’l al Consell de
Govern perquè l’aprovi i el publiqui.
b) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
c) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l’exercici de les funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
d) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del Consell,
d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 d’aquesta llei.
e) Aprovar la memòria anual.
f) Elegir els vicepresidents.
g) Aquelles altres que no estiguin assignades de manera expressa a
altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
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3. Els acords del Ple s’adoptaran per majoria dels seus membres, excepte en
els casos en què, d’acord amb aquesta llei, s’exigeixi una majoria especial.
4. El president desfarà els empats mitjançant el seu vot de qualitat.
5. Els membres presents que discrepin de la decisió majoritària poden formular
vots particulars que, havent-los signat, s’uniran a l’acord adoptat.
6. Les sessions del Ple no tenen caràcter públic, sense perjudici que, en determinats casos o circumstàncies, pugui donar-se audiència als grups representatius d’activitats econòmiques o socials d’acord amb el que disposa l’article 2.3
d’aquesta llei.
7. Les opinions del Consell s’expressen sota la denominació de Dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i no són vinculants. L’emissió dels
dictàmens es realitza
d’acord amb el que disposa aquesta llei.
8. El Reglament d’organització i funcionament desplegarà la manera en què el
Consell Econòmic i Social documentarà cada un dels seus dictàmens.
Article 15. La Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent, sota la direcció del president i assistida pel secretari general, tendrà les competències que es determinin reglamentàriament i
aquelles que li pertoquin per delegació del Ple.
2. La Comissió Permanent estarà integrada pel president i dos vocals per cada
un dels grups que composen el Ple, elegits per majoria simple pel Ple, a proposta de cada un dels grups respectius.
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Article 16. Les comissions de treball
1. Les comissions de treball són grups d’estudi per elaborar informes, projectes
o propostes per sotmetre’ls al Ple del Consell Econòmic i Social.
2. El Ple pot constituir les comissions de treball que cregui oportunes i en determinarà la composició i la durada. En la composició de les comissions de treball
que es creïn s’ha de respectar la proporcionalitat dels diferents grups que integren el Consell Econòmic i Social.
3. Quan hagin de tractar-se qüestions que afectin específicament els sectors
corresponents, poden intervenir en les sessions de les comissions de treball, en
els termes prevists en el Reglament d’organització i funcionament, els representants de les entitats representatives d’interessos econòmics o socials que no
formin part d’aquesta institució.
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TÍTOL IV
Règim economicofinancer i de personal
del Consell Econòmic i Social
Article 17. Règim econòmic
1. El Consell Econòmic i Social comptarà, per a l’acompliment de les seves finalitats, amb els recursos econòmics que a aquest efecte se li assignin en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears2.
2. El Consell elaborarà i aprovarà la seva proposta anual de pressuposts, la qual
trametrà al Govern amb els efectes prevists en la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. El Consell Econòmic i Social queda sotmès a la fiscalització i al control pressupostari de la Intervenció General de les Illes Balears.
Article 18. Règim de personal3
1. El personal al servei del Consell Econòmic i Social, d’acord amb el que estableixi la corresponent relació de llocs de treball, hi podrà estar vinculat mitjançant una relació subjecta a dret laboral.
2. Els funcionaris de qualsevol administració pública podran ocupar, per qualsevol dels sistemes prevists legalment, els llocs de treball del Consell Econòmic
i Social reservats a funcionaris, d’acord amb el que estableixi la corresponent
relació de llocs de feina.

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

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

Disposició addicional primera
S’afegeix a l’article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats
dels membres del Govern i alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, l’apartat que es relaciona a continuació amb el contingut literal següent:
j) El president i els vicepresidents del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, quan aquests càrrecs siguin retribuïts.
Disposició addicional segona
Quan alguna de les organitzacions representades en el Consell Econòmic i
Social sofrís alteració de la seva representativitat, de conformitat amb la normativa en cada cas aplicable, el Consell Econòmic i Social adaptarà la configuració al nou estat en el termini de dos mesos, comptadors des de l’acreditació
d’aquesta circumstància
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera
1. Dins del termini dels trenta dies següents a l’entrada en vigor d’aquesta llei,
es designaran els membres del Consell Econòmic i Social.
2. Havent-se fet les designacions, el Consell de Govern, dins dels trenta dies
següents, els nomenarà i convocarà la sessió constitutiva. En aquesta sessió, i
mentre no siguin nomenats el president i el secretari, ocuparan aquests càrrecs
els membres de major i menor edat, respectivament.
Disposició transitòria segona
S’autoritza el Govern per efectuar les dotacions necessàries en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per al funcionament del
Consell fins que se n’aprovi el pressupost.
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Disposició transitòria tercera
El Reglament d’organització i funcionament s’ha de redactar en el termini màxim
de sis mesos, comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Mentre no s’aprovi el Reglament d’organització i funcionament del Consell
Econòmic i Social, hi serà d’aplicació directa la regulació continguda en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999.
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DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
El Govern de les Illes Balears pot dictar les normes reglamentàries i les disposicions administratives que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació
d’aquesta llei.
Els consellers d’Interior i d’Hisenda i Pressuposts habilitaran els mitjans necessaris per dotar el Consell Econòmic i Social dels mitjans personals i materials
necessaris per al seu funcionament.
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Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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Decret 128/2001, de 9 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització
i funcionament del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears
(BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001)
En acompliment del que disposa l’article 42 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears es va dictar la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), òrgan col·legiat
de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears.
En la disposició transitòria tercera d’aquesta Llei es preveu l’existència d’un
reglament d’organització i funcionament de la institució consultiva que reguli la
tramitació de les consultes que es facin al Consell i determini l’esquema organitzatiu de la tasca estatutària que li és encomanada.
L’article 13 de la Llei del Consell disposa que és competència del Ple l’aprovació del reglament intern d’organització i funcionament per majoria de dos terços
dels seus membres. El dia 25 de setembre de 2001 es va dur a terme la segona sessió del Ple del Consell –després d’haver-se constituït– i es va aprovar el
reglament esmentat.
Igualment, en l’article 13 es disposa que un cop aprovat el Reglament pel Ple,
s’ha de trametre al Consell de Govern perquè l’aprovi i n’ordeni la publicació.
Atès que segons l’article 1 núm. 2 de la Llei 10/2000 les relacions institucionals
del Consell s’articularan a través de la conselleria en matèria de treball a proposta del conseller de Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de
Govern a la sessió de dia 9 de novembre de 2001,

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

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

TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa
1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de
caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears.
2. El Consell Econòmic i Social es configura com a ens de dret públic, dotat de
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar, que disposa d’autonomia
orgànica i funcional per acomplir-ne les finalitats. En qualsevol cas, les relacions
entre aquest i el Govern i l’Administració de la comunitat autònoma s’articularan
a través de la conselleria competent en matèria de treball.
Article 2. Règim jurídic
1. L’organització i funcionament interns del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears es regiran per la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 150, de
9 de desembre de 2000), per aquest Reglament, per altres normes que siguin
d’aplicació al Consell i per les directrius i instruccions que per al seu desenvolupament dicti el mateix Consell.
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2. La revisió en via administrativa dels actes dictats pels òrgans del Consell i el
règim de les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals s’ajustarà a l’establert als títols VII i VIII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. L’exercici d’accions judicials i la representació i defensa del Consell davant
tota casta d’ordres i òrgans jurisdiccionals correspondrà als lletrats de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes prevists a la Llei 5/1994, de
30 de novembre, de representació i defensa en judici de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 3. Seu del Consell
La seu del Consell Econòmic i Social és a la ciutat de Palma, sense perjudici
que pugui fer sessions en qualsevol altra localitat de les Illes Balears.

128

nforme d’activitats

2003

Article 4. Funcions
D’acord amb la seva naturalesa, corresponen al Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears les funcions que determina el núm. 1 de l’article 2 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, que el regula:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i projectes de decrets que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i
d’ocupació, tret de l’Avantprojecte de llei de pressuposts generals.
Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que afectin substancialment l’organització, les competències
o el funcionament del Consell Econòmic i Social.
Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, d’acord amb l’establert
en una llei, sigui obligatori consultar-lo.
b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Projectes de disposicions administratives que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·licitin el Govern o
les entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma
que es determina en aquest Reglament d’organització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o a iniciativa pròpia,
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes
Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l’aprovació de
l’Avantprojecte de llei de pressuposts generals, on s’inclouran propostes i recomanacions en relació amb el seu contingut. Aquest informe
s’haurà de trametre al Govern de les Illes Balears abans de l’1 de
setembre de cada any.
e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de
cada any, una memòria, en la qual donarà compte de les activitats realitzades i podrà exposar els suggeriments i les observacions que consideri oportuns en relació amb la situació socioeconòmica i laboral de
les Illes Balears.
f) Elaborar el seu Reglament d’organització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió
de matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
i) Qualsevol altra assignada per llei.
Article 5. Informacions complementàries i tràmit d’audiència prèvia
1. El Consell Econòmic i Social, a través de la seva Presidència, pot sol·licitar
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tota la informació complementària sobre els assumptes que se li sotmetin a consulta, sempre que aquesta informació sigui necessària perquè n’emeti el dictamen. Així mateix, pot demanar el parer d’institucions, d’entitats o de persones
amb notòria competència tècnica en les matèries relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta.
Si el Consell trobàs que la documentació tramesa pel sol·licitant és incompleta,
pot requerir de l’òrgan que ha fet la consulta que li trameti la que manca. En
aquest cas queda interromput el termini previst per a l’emissió de dictàmens fins
que sigui acomplert el requeriment i s’entendrà que no ha estat acomplert el tràmit de consulta.
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2. Amb caràcter previ a l’emissió de dictàmens, informes o estudis el Consell
Econòmic i Social pot obrir un tràmit d’audiència per tal que hi participin, segons
la matèria tractada, les organitzacions sindicals i empresarials que no formin
part del Consell i que siguin representatives en un sector productiu o laboral
específic en l’àmbit de les Illes Balears, ja que superen el deu per cent dels delegats sindicals o de la representativitat empresarial. Aquest tràmit serà preceptiu
en els supòsits prevists a les lletres b) i c) de l’article 4 d’aquest Reglament.
Article 6. Composició
1. El Consell Econòmic i Social estarà integrat per un total de trenta-set membres, els quals han de tenir la condició política de ciutadans de les Illes Balears,
d’acord amb la distribució següent:
a) El president.
b) El grup I estarà integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions empresarials més representatives, designats segons
allò que disposa l’article 5 núm. 1 de la Llei 10 /2000, de 30 de novembre.
c) El grup II estarà integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions sindicals més representatives, designats segons allò
que disposa l’article 5 núm. 2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
d) El grup III estarà constituït per dotze membres designats segons allò
que disposa l’article 5 núm. 3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre i
distribuïts de la manera següent:
- un representant del sector agrari
- un representant del sector pesquer
- un representant del sector d’economia social
- un representant de les associacions de consumidors i usuaris
- un representant de la Universitat de les Illes Balears
- un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals
- un representant de les associacions i organitzacions que tenguin
com a finalitat principal la protecció del medi ambient

130

i

nforme d’activitats

2003

- cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits
entre persones amb especial preparació i de prestigi reconegut en
l’àmbit corresponent.
Tres a proposta dels consells insulars i dos a proposta del Govern
de les Illes Balears.
- Cada una de les organitzacions, sectors i administracions representades en els distints grups pot designar un nombre de suplents
igual al de vocals titulars que tengui en el Consell, els quals exerciran les funcions dels membres titulars en els supòsits i condicions
prevists en aquest Reglament.
2. El Consell de Govern de les Illes Balears, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents, atès l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, en nomenarà els membres mitjançant decret.
Article 7. Sessió preliminar
1. Havent-se produït la renovació dels membres del Consell en els termes prevists en l’article 10 d’aquest Reglament, el president sortint convocarà la sessió
preliminar que s’ha de dura terme en el termini màxim de vint dies, comptadors
des que es rebi en la seu del Consell la comunicació del Govern, on s’inclogui
la proposta de nomenament de president.
2. L’ordre del dia de la sessió preliminar ha de contenir únicament dos punts: el
primer, la presa de possessió dels nous consellers; i el segon, la votació de la
proposta de president.
En la convocatòria es farà constar el nom de la persona sobre la qual s’ha de
fer la votació.
3. Si la proposta del Govern fos de renovació del mandat del president, la sessió serà presidida pel conseller de major edat.

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

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

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

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

Article 13. Organització general
El Consell Econòmic i Social s’estructura en òrgans unipersonals i òrgans
col·legiats.
1. Són òrgans unipersonals els següents:
a) El president.
b) Els vicepresidents.
c) El secretari general.
2. Són òrgans col·legiats els següents:
a) El Ple.
b) La Comissió Permanent.
c) Les comissions de treball.
CAPÍTOL II
El president del Consell
Article 14. Nomenament i destitució del president
1. El president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per decret del
Consell de Govern, a proposta conjunta dels consellers competents en matèria
econòmica i de treball, havent-ho consultat prèviament amb els grups de representació que integren el Consell. En qualsevol cas, la proposta ha de tenir el
suport, com a mínim, dels dos terços de les persones membres del Consell.
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2. La consulta sobre la proposta de president del Consell es realitzarà d’acord
amb el procediment previst per fer la sessió constitutiva del Ple que es regula
en l’article 8 d’aquest Reglament. A aquest efecte, els consellers en matèria de
treball i d’economia comunicaran al president sortint la proposta de nomenament del nou president.
3. El president pot ser destituït del seu càrrec per decret del Consell de Govern,
a proposta dels consellers en matèria d’economia i treball, sempre que es faci
la sessió i votació específica prèvia del Ple del Consell i votin a favor de la destitució els dos terços dels membres del Ple, tal com disposa l’article 7, lletra i),
de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell.
4. El president tendrà el tractament d’Honorable Senyor.
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Article 15. Funcions
Correspon al president del Consell Econòmic i Social l’exercici de les funcions
següents:
a) La direcció i representació de la institució.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-les quan li
correspongui i moderar-ne el desenvolupament.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas d’empat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne l’acompliment.
f) Informar en el Ple, abans de l’inici dels debats, de les suplències i
substitucions del Consell.
g) Dictar, amb la consulta prèvia als vicepresidents i a la Comissió
Permanent, les directrius generals per al funcionament intern i el bon
govern de les sessions del Consell.
h) Autoritzar i disposar les despeses dins els límits de la seva competència, reconèixer obligacions i ordenar-ne els pagaments, degudament
intervinguts d’acord amb la normativa vigent.
i) Elaborar amb l’assessorament del personal del Consell, especialment
del secretari general, l’esborrany de la proposta anual de pressuposts
del Consell que, un cop sotmesa a l’aprovació de la Comissió
Permanent, ha de ser elevada al Ple, atès allò que disposa el núm. 2
de l’article 13 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
j) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li reconeguin les
lleis i els reglaments que regulen aquesta matèria, com a president i
representant legal de la institució.
k) Adreçar-se en nom del Consell a institucions, organismes, entitats,
associacions, autoritats i particulars per demanar-ne la col·laboració.
l) Sol·licitar a l’òrgan demandant, amb la consulta prèvia al Ple o a la
Comissió Permanent, si l’assumpte ho requereix, l’ampliació del termini fixat en l’ordre de remissió o en la sol·licitud de consulta per tal de
poder atendre-les.
m) Contractar i separar el personal al servei del Consell.
n) Complir i fer acomplir aquest Reglament, proposar-ne al Ple la interpretació en els casos de dubtes i la integració en els casos d’omissió.
o) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la seva condició de president.
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5. El president no pot percebre més d’un sou amb càrrec als pressuposts de cap
administració pública.
En el cas que el president dugui a terme una activitat compatible remunerada
només tendrà dret a la percepció de les indemnitzacions i assistències establertes per a la resta de membres del Consell.
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CAPÍTOL III
Els vicepresidents

Article 16. Vicepresidents
1. El Consell Econòmic i Social tendrà dos vicepresidents elegits pel Ple, per
majoria simple en votació secreta, a proposta, cadascun d’ells, dels membres
representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les
organitzacions sindicals, respectivament.
2. Aquesta elecció serà notificada al Consell de Govern de les Illes Balears.
3. Per acord de la Comissió Permanent es determinarà el grau de dedicació de
cada un dels vicepresidents, i s’establirà per a aquests el règim de retribucions
econòmiques que poden correspondre’ls.
4. La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents es farà d’acord amb la
proposta que facin cada un dels grups als qual pertanyen. Un cop s’hagi acceptat la proposta de substitució, el mandat del nou vicepresident s’estendrà fins a
l’acabament del període de quatre anys que estigui en curs llevat que hi hagi
una nova proposta de substitució.
5. El vicepresidents poden assistir amb veu i sense vot a les reunions de la
Comissió Permanent.
Article 17. Funcions
Els vicepresidents substituiran el president, per l’ordre de prelació que fixi el Ple,
en els supòsits de vacant, absència o malaltia i poden exercir, a més, les funcions que expressament els delegui el president.
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L’ordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president, en cas de
vacant, absència o malaltia, determinarà un torn anual entre els vicepresidents
que començarà per aquell que la Comissió Permanent designi.
Els vicepresidents seran informats regularment pel president sobre la direcció
de les activitats del Consell i li prestaran la seva col·laboració en tots aquells
assumptes per als quals siguin requerits.
CAPÍTOL IV
El secretari general
Article 18. Nomenament, mandat i cessament
1. La Secretaria General és l’òrgan d’assistència tècnica i d’administració del Consell
Econòmic i Social i la dipositària de la fe pública en relació amb els seus acords.
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2. El titular de la Secretaria General, que no té qualitat de membre del Consell
Econòmic i Social, serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de
Govern, a proposta presentada, conjuntament, pels consellers amb competències en matèria d’economia i de treball.

Article 19. Funcions
1. Les funcions del secretari general són les següents:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió
Permanent i de les comissions de treball i, eventualment, realitzar funcions d’assessoria jurídica.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i el vistiplau del president i cursar els acords que s’hi adoptin. La
redacció de les actes pot ésser encomanada quan el secretari no sigui
present en una sessió a la persona que designi el president.
c) Custodiar la documentació i establir l’arxiu documental del Consell.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots
particulars i altres documents confiats a la seva custòdia.
e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials. Especialment, confegir la llista de llocs de feina i dels procediments de selecció i dotació
de les places del personal del Consell.
f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se li encomanin
especialment.
g) Notificar als membres del Consell Econòmic i Social les convocatòries
corresponents per a les sessions dels òrgans col·legiats.
h) Constatar, mitjançant diligència autenticada amb la seva firma i la del
president, el fet que no es duguin a terme les sessions degudament
convocades, com també de les causes que motiven aquesta situació.
i) Ser el dipositari dels fons del Consell i lliurar els autoritzats pel president, intervinguts prèviament.
j) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la condició de secretari.
2. El secretari general pot delegar les seves funcions assessores i de confecció
de les actes al personal tècnic al servei del Consell, de forma permanent per a
les comissions de treball. Totes les delegacions del secretari han de tenir el vistiplau del president, amb la consulta prèvia als òrgans que afecti.
3. El càrrec de secretari general del Consell serà acomplert en règim de dedi-
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3. El secretari general pot ser substituït en cas d’absència o vacant pel membre
del personal tècnic al servei del Consell que designi la Comissió Permanent a
proposta del president.
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cació exclusiva i estarà sotmès a les disposicions generals legals i reglamentàries en matèria d’incompatibilitats, i no pot exercir un altre càrrec o activitat que
impedeixi o menyscapti l’acompliment de les funcions que li són pròpies.
CAPÍTOL V
El Ple del Consell Econòmic i Social
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Article 20. Naturalesa i competències
1. El Ple és l’òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell
Econòmic i Social i està integrat per la totalitat dels seus membres, sota la direcció del president i assistit pel secretari general.
2. Són competències del Ple:
a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d’organització funcionament per
majoria de dos terços dels seus membres i trametre’l al Consell de
Govern perquè l’aprovi i el publiqui.
c) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
d) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l’exercici de les funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
e) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del
Consell, d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre.
f) Aprovar-ne la memòria anual.
g) Elegir-ne els vicepresidents.
h) Emetre els dictàmens i atendre les consultes que sol·licitin el Govern o
les entitats i organitzacions que integren el Consell.
i) Aprovar els estudis o informes elaborats a sol·licitud del Govern o a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.
j) Acordar l’elaboració d’estudis o informes per iniciativa pròpia i, si pertoca, aprovar-los.
k) Decidir l’exercici d’accions administratives i la defensa del Consell
davant altres administracions públiques en via administrativa.
l) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li reconeguin les
lleis i reglaments que regulen aquesta matèria, com a òrgan col·legiat
superior de decisió i formació de la voluntat de la institució.
m) Aquelles altres que no estiguin assignades de manera expressa a
altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
Article 21. Estudis o informes per iniciativa pròpia
La decisió d’encetar l’elaboració d’un estudi o un informe per iniciativa pròpia, pre-
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vists en la lletra c), del núm. 1, de l’article 2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per la qual es regula el Consell, s’adoptarà a instància dels òrgans següents:
a) El president.
b) La Comissió Permanent.
c) Per la totalitat dels membres d’un dels grups que componen el Consell
o per la iniciativa de set consellers siguin o no del mateix grup, a través de la Comissió Permanent, per a la seva inclusió en l’ordre del dia
de la sessió corresponent del Ple.
CAPÍTOL VI
La Comissió Permanent
Article 22. Constitució
La Comissió Permanent estarà composta pel president i els sis vocals, elegits
d’acord amb allò que disposa l’article 8 d’aquest Reglament, i s’haurà de constituir en un termini no superior als deu dies següents a la data de realització de
la sessió constitutiva.
Serà secretari de la Comissió Permanent, amb veu i sense vot, el secretari
general del Consell.
Article 23. Duració del mandat, substitució de membres, absències i
suplències
La duració del mandat dels membres de la Comissió Permanent serà coincident
amb la dels consellers.
Cada grup pot en qualsevol moment substituir els seus membres en la Comissió
Permanent. Produïda la vacant s’aplicaran les normes previstes en l’article 8,
núm. 3, d’aquest Reglament sobre substitució de vacants.

Article 24. Funcions
La Comissió Permanent, sota la direcció del president i assistida pel secretari
general, tendrà les competències següents:
a) Aquelles que li pertoquin per delegació del Ple o es determinin en
altres preceptes d’aquest o d’un altre reglament.
b) Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de les línies generals
d’actuació del Consell, aprovades pel Ple.
c) Col·laborar amb el president en la direcció de l’actuació del Consell.
d) Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes
formulades al Consell, d’acord amb allò previst en aquest Reglament.
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S’aplicarà a la Comissió Permanent el règim d’absències i suplències previst en
l’article 12 d’aquest Reglament.
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e) Atès el que preveu el paràgraf final del núm. 2, de l’article 2, de la Llei
10/2000, per la qual es regula el Consell, decidir la contractació de dictàmens o consultes externes, a iniciativa pròpia o a proposta del president,
de les comissions de treball o dels grups de representació del Consell.
f) Atès el que preveu el núm. 3, de l’article 2, de la Llei 10/2000, per la
qual es regula el Consell, decidir l’obertura del tràmit d’audiència a
organitzacions sindicals i/o empresarials que no formin part del
Consell, tant a iniciativa pròpia com a proposta del president, de les
comissions de Treball o dels grups de representació del Consell.
Queden exclosos aquells casos en què l’audiència és preceptiva.
g) Elevar al president la proposta de fixació de l’ordre del dia de les sessions del Ple i la data que s’ha de dur a terme, tenint en compte les
peticions que s’hagin formulat atès l’article 31 d’aquest Reglament.
h) Sol·licitar la convocatòria de sessions extraordinàries del Ple, que ha
de convocar el president en el termini màxim de quinze dies, comptadors des de la data de la sol·licitud i conèixer les convocatòries d’aquest tipus que facin el president o dotze consellers.
i) Conèixer, en tots aquells casos que ho consideri oportú, la preparació de
la documentació, informes i estudis necessaris per al millor coneixement
pels membres del Consell dels temes que s’hagin de tractar en el Ple.
j) Emetre dictàmens que expressin el parer del Consell quan, en aplicació de l’article 15 núm. 1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, el Ple
li hagués delegat aquesta matèria.
k) Fixar les directrius i disposar tot el que sigui necessari per elaborar l’esborrany de la memòria prevista en la lletra e) del núm. 1 de l’article 2
de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
l) Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell, i
informar-ne el Ple, almanco, un cop a l’any.
m) Aprovar la proposta inicial de l’avantprojecte del pressupost del Consell
que li presenti el president com a tràmit previ per elevar-lo al Ple i aprovar-lo i conèixer-ne trimestralment l’execució.
n) Supervisar les activitats del Consell, fixar-ne el calendari i coordinar els
treballs dels distints òrgans col·legiats i les seves comissions.
o) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li reconeguin les lleis
i reglaments que regulen aquesta matèria, com a òrgan col·legiat del
Consell i totes aquelles que en aquesta matèria li siguin delegades pel Ple.
CAPÍTOL VII
Les comissions de treball
Article 25. Naturalesa i constitució
1. Les comissions de treball són grups d’estudi per elaborar informes, projectes
o propostes per sotmetre’ls al Ple del Consell Econòmic i Social.
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2. El Ple pot constituir les comissions de treball que cregui oportunes i en determinarà la composició i la seva presidència. En tot cas tindran un mínim de tres
membres i un màxim de nou membres del Consell.
En la composició de les comissions de treball que es creïn s’ha de respectar la
proporcionalitat dels diferents grups que integren el Consell Econòmic i Social.
Cada organització o grup pot substituir, en tot moment, qualsevol dels membres
que la representin en les comissions de treball, i designar-ne en el mateix acte
el substitut.
A instància de la comissió de treball respectiva o dels seus membres poden
assistir a les seves reunions, amb veu però sense vot, tècnics assessors o
especialistes.
Article 26. Tipus de comissions de treball
1. El Ple pot determinar l’existència de comissions de treball permanents i específiques.
2. Són comissions permanents les següents:
- Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient.
- Ocupació i Relacions Laborals.
- Àrea Social.
Seran comissions permanents també totes aquelles que el Ple creï amb aquesta naturalesa.

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

Article 28. Règim de sessions del Ple
Les sessions del Ple no tenen caràcter públic, sense perjudici que en determinats casos o circumstàncies pugui donar-se audiència als grups representatius
d’activitats econòmiques o socials, d’acord amb el que disposa l’article 2.3 de la
Llei 10/2000, de 30 de novembre, per la qual es regula el Consell, o així ho decideixi la majoria del Ple, a proposta del president, de la Comissió Permanent o
d’un terç dels consellers.
Article 29. Compareixença d’autoritats i funcionaris
Sempre que ho consideri necessari el president, la Comissió Permanent o un
terç dels membres del Ple, se sol·licitarà la compareixença d’autoritats i funcionaris del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars o de les administracions locals per tal que informin sobre les matèries objecte de dictamen, consulta o informe.
Igualment, qualsevol autoritat del Govern de la comunitat autònoma, dels consells insulars o de les administracions locals, pot sol·licitar a la Presidència la
seva compareixença per tal d’informar al Consell respecte de les qüestions
objecte de dictamen, consulta o informe.
Article 30. Els grups de representació
1. Els grups de representació que componen el Consell poden organitzar el seu
funcionament intern i fixar les normes pròpies per a la seva representació, sempre que respectin el contingut d’aquest Reglament.

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

2. Aquests grups comptaran amb el suport tècnic, administratiu i financer necessari per l’acompliment de les seves funcions, que prevegi la Comissió Permanent.
CAPÍTOL II
Funcionament del Ple
Article 31. Les sessions i la seva convocatòria
1. El Ple es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre. Així mateix, pot reunir-se amb caràcter extraordinari.
2. La convocatòria de les sessions ordinàries l’efectuarà el president amb una
antelació mínima de deu dies.
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3. Les sessions extraordinàries del Ple seran convocades pel president, amb
una antelació mínima de setanta-dues hores, en qualsevol d’aquests supòsits:
a) Per iniciativa pròpia.
b) Quan així ho acordi la Comissió Permanent.
c) Mitjançant sol·licitud d’un terç dels consellers, adreçada al president, on
constin els motius que justifiquen la convocatòria i l’assumpte a tractar.
En el cas dels apartats b) i c), el termini màxim per dur-les a terme serà de deu dies.
4. Amb la convocatòria, que contendrà l’ordre del dia de la sessió, s’acompanyarà la documentació específica sobre tots i cada un dels temes a tractar. Pot
ampliar-se l’ordre del dia o trametre documentació complementària fins a quaranta-vuit hores abans de la realització del Ple.
5. En les sessions ordinàries pot ser objecte de deliberació o, fins i tot de decisió, qualsevol assumpte no inclòs en l’ordre del dia sempre que s’acordi per
unanimitat dels membres presents en començar la sessió.
Article 32. Quòrum de constitució
Per a la vàlida constitució del Ple serà necessari, a més de la presència del president i del secretari general o les persones que els substitueixin:
- En primera convocatòria, almanco vint-i-tres membres.
- En segona convocatòria, devuit membres.
Si no hi fos present el secretari general, el president designarà, d’entre tots els
membres presents, la persona que hagi de realitzar les funcions de secretari en
aquella sessió.

2. El president per pròpia iniciativa o a petició d’un conseller pot, abans d’iniciar un
debat o durant un debat, limitar el temps que tenen els oradors. El president acordarà el tancament del debat, i després d’això, només pot concedirse la paraula per
a les explicacions de vot després de cada votació i en el temps que fixi el president.
3. El Ple, a proposta del president, pot acordar la suspensió de la sessió, i fixar
el moment en què s’ha de reprendre.
4. Les deliberacions es basaran en els treballs de la comissió competent per raó
de la matèria, que es presentaran en el Ple de conformitat amb el que preveu
l’article 37 d’aquest Reglament.
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Article 33. Deliberacions
1. El president obrirà la sessió, dirigirà els debats i vetllarà per l’acompliment del
Reglament.
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5. A continuació, es durà a terme el debat general sobre el contingut de la proposta, s’analitzaran les eventuals esmenes i vots particulars a la totalitat del text
i es concedirà la paraula a qui l’hagi sol·licitada. Havent conclòs el debat es
votaran els textos alternatius.
6. Si algun dels textos alternatius proposats resultàs aprovat, el president, mitjançant acord del Ple, pot acordar l’obertura d’un termini de presentació d’esmenes parcials per tal que siguin discutides en la pròxima sessió.
7. Si cap dels textos alternatiu no prospera, es debatran i votaran les esmenes
particulars. Igualment, es debatran els vots particulars parcials que facin els
membres presents que discrepin de la decisió majoritària, els quals s’uniran a
l’acord adoptat.
8. Les esmenes aprovades s’inclouran en el text i el president del Consell, assistit de la comissió competent o del ponent, pot proposar al Ple les adaptacions
necessàries perquè el text definitiu tengui coherència.
9. El text final serà sotmès a votació. En el cas que no sigui aprovat, el president mitjançant acord del Ple, el pot trametre a la Comissió corresponent perquè en faci un nou estudi o designar un ponent que presenti una nova proposta sobre la qüestió, per tal que sigui debatuda en la mateixa sessió o en la sessió plenària següent.
10. Quan una comissió de treball hagi adoptat una proposta de dictamen sense
vots en contra, el seu president proposarà al Ple la seva votació sense debat
previ. El Ple aplicarà aquest sistema si no hi ha oposició.
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CAPÍTOL III
Funcionament de la Comissió Permanent
i de les comissions de treball
Article 34. Sessions i quòrum de constitució de la Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent, sota la direcció del president del Consell, es reunirà en sessió ordinària almanco un cop cada mes, excepte el mes d’agost, i pot
ser convocada amb caràcter extraordinari totes les vegades que sigui necessari. Les sessions extraordinàries seran convocades pel president per iniciativa
pròpia o per la sol·licitud de dos consellers. En aquest últim cas el termini màxim
de realització de la sessió serà de cinc dies.
2. Per a la vàlida constitució de la Comissió Permanent, en primera convocatòria, serà necessària la presència d’almanco els dos terços dels seus membres,
siguin titulars o suplents, més el president i el secretari general o qui els substi-
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tueixi legalment. En segona convocatòria, serà suficient l’assistència de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, més el president i el secretari general o qui els substitueixi legalment.
3. Les sessions de la Comissió Permanent seran convocades pel president,
amb setanta-dues hores, almanco, d’anticipació. S’ha de trametre a cada membre la convocatòria amb l’ordre del dia i la documentació corresponent.
Article 35. Presidència i Secretaria de les comissions de treball
1. El president de la Comissió de Treball, designat pel Ple, ha d’organitzar i dirigir les activitats de la comissió, presidir-ne les sessions, ordenar i moderar els
debats i traslladar les propostes corresponents. En l’acte de constitució es pot
preveure l’existència d’un vicepresident de la comissió qui exercirà les atribucions que expressament li delegui el president i el substituirà en cas d’absència,
vacant o malaltia.
2. Actuarà com a secretari de les comissions de treball un membre del personal
tècnic del Consell o el secretari general amb veu i sense vot, a proposta de la
presidència del Consell.
3. Les tasques de les comissions comptaran amb l’assistència i suport dels serveis tècnics i administratius del Consell.
Article 36. Procediment ordinari de tramesa a les comissions de treball
1. Després d’haver tengut entrada en el registre del Consell una sol·licitud de
dictamen o informe, la Comissió Permanent la traslladarà a la comissió de treball corresponent.

2. Si el Ple acorda l’elaboració d’un estudi o informe per iniciativa pròpia, el Ple
decidirà el trasllat a la comissió de treball corresponent, segon el que preveu
aquest Reglament.
3. Una còpia de l’acord de tramesa a la comissió de treball serà traslladat a tots
els consellers, i se’ls informarà de les previsions d’inclusió del tema corresponent en l’ordre del dia del Ple o de la Comissió Permanent.
Article 37. Treball en comissions
1. Les comissions de treball s’ocuparan de tots els estudis, informes i dictàmens
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El president del Consell comunicarà al president de la comissió de treball l’objecte de les seves deliberacions, com també el termini dins del qual ha de concloure les seves labors, que en cap cas no pot superar els dos terços del termini total fixat per a l’emissió del dictamen o informe pel Consell.
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que els encarregui el Ple o la Comissió Permanent, segons el procediment d’aquest Reglament.
2. Un cop rebut l’encàrrec, la comissió de treball nomenarà un ponent perquè
formuli una proposta d’acord, en un termini que no superi la meitat del que s’ha
assenyalat per a l’acompliment de l’encàrrec. El termini restant serà utilitzat pels
debats de la comissió i la presa de l’acord, el qual s’adoptarà per la majoria dels
seus membres.
3. Sempre que sigui indispensable per elaborar els treballs, cada comissió de
treball pot sol·licitar de la Comissió Permanent que autoritzi el ponent perquè,en
relació amb temes concrets, pugui demanar l’assessorament d’especialistes
aliens al Consell.
4. El resultat dels treballs de la Comissió serà lliurat al president del Consell perquè l’inclogui en l’ordre del dia de la sessió següent del Ple o de la Comissió
Permanent.
Article 38. Nou examen en comissió de treball
El president del Consell, amb l’acord previ del Ple o de la Comissió
Permanent, pot demanar a la Comissió de Treball un nou examen de la proposta si considera que no s’ha arribat al grau de consens necessari, no s’han
respectat les disposicions del mateix Reglament o si considera necessari un
estudi complementari.
CAPÍTOL IV
Disposicions generals de funcionament
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Article 39. Presentació d’esmenes
1. Tots els consellers poden presentar esmenes individualment o col·lectivament
en el si de les comissions de què formin part o en el Ple.
2. Les esmenes que es presentin per debatre-les en el Ple es formularan d’acord amb el procediment següent:
2.1. Poden presentar-se fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió i han
de ser formulades per escrit i signades pels seus autors.
2.2. Han d’anar acompanyades d’una minsa exposició de motius, tot indicant si són esmenes a la totalitat o parcials i, en aquest últim cas, si
són de supressió, modificació o addició i a quina part del text es refereixen. Les esmenes a la totalitat han d’incloure un text alternatiu.
3. Com a conseqüència del debat de les esmenes presentades en les comissions de treball o en el Ple, se’n poden formular d’altres transaccionals.

148

i

nforme d’activitats

2003

Article 40. Votacions i adopció d’acords
1. Els acords del Ple i de les Comissions s’adoptaran per majoria dels seus
membres, excepte en els casos en què, d’acord amb la Llei per la qual es regula el Consell, s’exigeixi una majoria especial. El president desfarà els empats
mitjançant el seu vot de qualitat.
2. La votació serà nominal si així ho acorda la meitat dels consellers presents.
3. La votació serà secreta en totes les qüestions que afectin personalment els
consellers.
Article 41. Vots particulars
1. Els consellers discrepants, en tot o en part, de l’opinió general de la majoria
poden formular individualment o col·lectivament vots particulars, que han de
quedar units a la resolució corresponent.
2. Els vots particulars s’han de presentar davant del secretari general en un termini màxim de quaranta-vuit hores, comptadores des del final de la sessió.
Article 42. Acta de les sessions
1. Per cada sessió es redactarà un acta que serà tramesa a cada conseller juntament amb la convocatòria de la sessió següent on serà sotmesa a votació.
2. L’acta, en la seva forma definitiva, serà signada pel secretari amb el vistiplau
del president.

Article 43. Dictamen del Consell Econòmic i Social: ordinari i d’urgència
1. Les opinions del Consell s’expressen sota la denominació de dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i no són vinculants. L’emissió dels
dictàmens es realitza d’acord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, per la qual es regula el Consell i per aquest Reglament.
2. Els dictàmens es documentaran per separat, i s’hi distingiran els antecedents,
la valoració efectuada i les conclusions, amb la signatura del secretari general i
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3. A l’acta s’incorporaran, si n’és el cas, com a annexos els documents següents:
a) Una llista de les deliberacions relatives a l’elaboració dels dictàmens,
que contindrà en particular el text de totes les esmenes i vots particulars sotmesos a votació, inclosos, quan s’hagi fet el vot nominal, el nom
dels votants.
b) Les propostes de les comissions competents.
c) Qualsevol altre document que el Ple consideri indispensable per a la
comprensió dels debats.
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el vistiplau del president del Consell. S’acompanyaran als dictàmens els vots
particulars si n’hi hagués.
3. Un cop s’hagi emès el dictamen, serà comunicat al sol·licitant.
4. El Consell ha d’emetre els dictàmens establerts en les lletres a) i b) de l’apartat primer de l’article segon de la Llei 10/2000, per la qual es regula elConsell
en el termini màxim d’un mes.
5. En el cas que en la tramesa de l’expedient es faci constar de manera expressa i raonada la urgència, el termini per evacuar-lo serà de quinze dies des de la
recepció.
En aquests casos el president del Consell decidirà de manera immediata trametre la sol·licitud urgent al president de la comissió de treball corresponent,
amb indicació de la data límit del Ple en el qual es debatrà el dictamen. No
comptaran els terminis prevists en els articles 36.1 i 37.2 d’aquest Reglament;
en aquests casos, la comissió de treball ha d’adoptar l’acord o emetre la proposta de dictamen en les quaranta-vuit hores abans de la realització del Ple.
D’aquesta tramesa es donarà coneixement a tots els consellers i se’ls informarà igualment de les previsions de realització del Ple i l’ordre del dia en què quedarà inclòs aquest dictamen.
La presentació d’esmenes per part dels consellers als dictàmens afectats per la
urgència es pot efectuar per escrit fins a dues hores abans de l’inici de la reunió, de tal manera que es puguin reproduir i repartir abans del començament.
6. Havent transcorregut el termini corresponent sense que s’hagi emès dictamen, aquest s’entendrà evacuat amb els efectes que legalment o reglamentàriament pertoquin.
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7. Quan un projecte o un assumpte dels que preveu l’article 3 de la Llei per la
qual es regula el Consell, hagi de ser sotmès al dictamen del Consell Consultiu
de les Illes Balears, l’expedient per trametre inclourà el dictamen del Consell
Econòmic i Social que hagi recaigut.

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

Article 47. Indemnitzacions
1. Els membres del Consell Econòmic i Social tenen dret a la percepció, si n’és
el cas, d’indemnitzacions per despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions que es duguin a terme pels òrgans col·legiats a què es refereix l’apartat segon de l’article 13 d’aquest Reglament, d’acord amb les normes
de la comunitat autònoma, per les quals es regulen aquestes indemnitzacions.
Les indemnitzacions d’assistència tendran la quantia que fixi el Ple, a proposta de la Presidència i podran ser percebudes pels qui assisteixin a les ses-
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El patrimoni del Consell queda adscrit a tots els efectes al patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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sions d’aquests òrgans col·legiats en qualitat d’assessors independents de les
organitzacions i institucions que participen en la composició del Consell, en
virtut dels seus coneixements especials sobre determinades matèries, i sempre que així es faci constar en acta per la Secretaria de l’òrgan col·legiat de
què es tracti.
2. S’exclouen de la indemnització per assistència prevista a l’apartat anterior el
president del Consell Econòmic i Social i el seu secretari general, com també el
personal al servei del Consell Econòmic i Social que assisteixi a les sessions
dels esmentats òrgans col·legiats.
3. La percepció de la indemnització en concepte d’assistència regulada en
aquest article serà compatible amb el rescabalament de les despeses de desplaçament i allotjament derivades de la realització de les sessions, en els termes prevists a la normativa autonòmica aplicable al personal al servei de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
Article 48. Mitjans materials
El Ple facilitarà els mitjans necessaris als membres del Consell per a l’acompliment de les seves funcions.
Les organitzacions que componen els grups primer i segon poden designar personal assessor de la seva confiança per al suport tècnic en els treballs que han
de realitzar. Aquest personal quedarà subjecte al règim jurídic que correspongui,
es garantirà el seu cessament per decisió de l’organització a la que pertanyin,
com també a l’acabament del mandat dels consellers. En cap cas aquest personal serà considerat personal del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
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Article 49. Gestió pressupostària
La gestió dels crèdits pressupostaris, les modificacions pressupostàries i l’execució del pressupost, com també el règim comptable, de fiscalització i control,
es regirà per allò que prevegi la legislació d’aplicació de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
Article 50. Contractació
El Consell Econòmic i Social per dur a terme la seva contractació, queda sotmès al règim jurídic de contractació administrativa previst en les lleis i reglaments de l’Estat i de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Quan la normativa aplicable sobre contractació pública prevegi la constitució
d’una mesa de contractació, aquesta ha de quedar integrada pel president del
Consell, tres membres del Consell, un representant de la Intervenció General de
la comunitat autònoma i el secretari general.
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TÍTOL VI
La reforma del Reglament
Article 51. Reforma del Reglament
1. Qualsevol proposta de reforma d’aquest Reglament ha de ser presentada, a
través del president del Consell, a la Comissió Permanent perquè l’elevi al Ple.
2. Havent presentat la proposta de reforma, el Ple pot decidir, segons el seu
contingut, si la sotmet a debat i votació en sessió plenària o la tramet a una
comissió que es crearà específicament per a això, amb la composició que determini el mateix Ple.
La Comissió de Reforma del Reglament elevarà al Ple en el termini que s’hagi
fixat una proposta de reforma que se sotmetrà a votació plenària. La reforma
serà aprovada per majoria absoluta dels consellers i s’entendrà incorporada en
el Reglament des que s’aprovi.

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

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

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

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

a) Indemnitzacions per assistència a les reunions dels diferents òrgans
col·legiats del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears convocades reglamentàriament: 140 euros.
b) Indemnitzacions per desplaçament a aquestes reunions, que inclou la
quantia del bitllet de vaixell o avió, d’anada i tornada, els desplaçaments des del domicili particular al lloc d’embarcament, i des del lloc de
desembarcament fins a la seu de la reunió, amb el retorn corresponent;
que s’han de satisfer un cop justificada la despesa mitjançant la presentació dels bitllets i de les factures.
c) Quilometratge: desplaçament amb vehicle propi dels membres que es
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Article 1
L’import de les indemnitzacions que han de percebre els membres del Consell
Econòmic i Social en l’exercici de les seves funcions són les següents :
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traslladin des de la part forana de Mallorca per assistir a aquestes reunions : 0,2 euros/km.
d) Estada: si les reunions del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears es convoquen en horari d’horabaixa i això obliga els consellers
i les conselleres, desplaçats des del seu lloc de residència per assistir
a aquesta reunió, a pernoctar en el lloc d’aquesta, se’ls ha d’indemnitzar per les despeses de manutenció i d’allotjament, amb la presentació
prèvia d’ambdues factures, fins a un màxim de 30 euros pel primer
concepte i 70 euros pel segon, IVA inclòs.
Si, com a conseqüència de la reunió, els membres del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears desplaçats dels seus llocs de residència es veuen
obligats a realitzar despeses de manutenció, se’ls ha d’indemnitzar fins a un
màxim de 30 euros.
Article 2
Per tenir dret a percebre indemnitzacions pels conceptes prevists en els apartats a) i c) de l’article anterior, és necessari un certificat expedit pel secretari
general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, amb el vistiplau de la
Presidència, que acrediti l’assistència dels membres a les reunions convocades
reglamentàriament.
La certificació pel pagament de les indemnitzacions que es preveuen en l’apartat b) i d) de l’article anterior requereix, a més, que l’interessat justifiqui prèviament la despesa realitzada.

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

Article 3
Les indemnitzacions previstes en aquest Decret també poden ser percebudes
per les persones que assisteixin a les sessions dels òrgans col·legiats del CES
en qualitat d’assessors independents de les organitzacions i institucions que
participen en la composició del Consell, en virtut dels seus coneixements especials sobre determinades matèries, i sempre que així es faci constar en acta per
la Secretaria de l’òrgan col·legiat de què es tracti.
Article 4
Les indemnitzacions regulades per aquest Decret poden ser percebudes per les
respectives organitzacions a la quals representen el consellers, prèvia declaració de conformitat de l’interessat i de l’organització a la qual pertany.
Disposició derogatòria
Es deroga la disposició addicional segona del Decret 128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears.
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Disposició final
Aquest Decret començarà a vigir l’1 de gener de 2003, amb independència de
la data en què es publiqui.
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Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries per al
desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(BOIB núm. 128, de 24 d’octubre de 2002)
La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 150 de 9 de desembre), estableix a la seva disposició final
primera que el Govern de les Illes Balears pot dictar les normes reglamentàries
i les disposicions administratives que siguin necessàries per al desplegament i
l’aplicació d’aquesta Llei.
A través dels decrets 70/2001, de 18 de maig (BOIB núm. 63 de 26 de maig), i
71/2001, de 25 de maig (BOIB núm. 64 de 29 de maig), respectivament, s’han
nomenat els membres del Consell Econòmic i Social i el seu secretari general,
per tal que el Consell pugui iniciar les seves activitats.
Transitòriament, fins que l’òrgan estatutari s’hagi constituït formalment, aprovi el
seu reglament d’organització i procediment, el seu pressupost i estigui dotat del
seu personal –segons la seva relació de llocs de feina– resulta necessari dictar
aquestes normes transitòries que aclareixen determinats aspectes de la seva
Llei reguladora i serveixen per donar l’impuls organitzatiu inicial al Consell
Econòmic i Social, respectant la seva autonomia orgànica i funcional.
Per això, atès que l’article 1 núm. 2 de la Llei 10/2000 disposa que les relacions
del Consell Econòmic i Social i el Govern i l’Administració de la comunitat autònoma s’articularan a través de la conselleria en matèria de treball, a proposta
del conseller de Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de Govern
a la sessió de dia 1 de juny de 2001,

Article 1. Consideració orgànica del president i del secretari general del
Consell Econòmic i Social
El president i el secretari general del Consell Econòmic i Social, atès el que disposen els articles 8, 10, 12 i la disposició addicional primera de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social, que regulen el seu nomenament, i l’article 19 núm. 12 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, tenen la consideració orgànica d’alts càrrecs de l’Administració
de la comunitat autònoma.
Aquesta consideració serà tinguda en compte tant respecte de les disposicions
pressupostàries provisionals que es facin com respecte del pressupost propi que
en el seu moment aprovi el Consell. Igualment es tindrà en compte respecte de la
confecció i aprovació de la relació de llocs de feina d’aquesta institució consultiva.
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Article 2. Disposicions pressupostàries
Atès el que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, reguladora del Consell, les disposicions pressupostàries que es facin
per al funcionament del Consell fins que se n’aprovi el pressupost seran considerades dotacions per a serveis nous i seran gestionades dins el pressupost de
despeses de la secretaria general tècnica de la conselleria en matèria de treball,
i es permetrà a aquesta conselleria la imputació en aquests crèdits de totes les
despeses que hagi de fer el Consell, incloses les del personal que s’hagi de
contractar per a la posada en funcionament de la institució.
Article 3. Contractació de personal
El conseller en matèria de funció pública, a proposta del conseller en matèria de
treball, podrà contractar laboralment, fent ús de la forma contractual més adient
i pels conductes de contractació ordinaris utilitzats per l’Administració de la
comunitat autònoma, el personal necessari per a la posada en funcionament del
Consell Econòmic i Social.
Article 4. Ubicació de la seu del Consell i registre documental
Fins que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears no estigui dotat de les
instal·lacions pròpies per ubicar-hi la seva seu es considerarà, a tots els efectes, que la seva seu, la de la Presidència i la de la Secretaria General de la institució, és la de la Conselleria de Treball i Formació.
En el registre general documental d’entrada i sortida d’aquesta Conselleria s’habilitarà una secció que es considerarà la pròpia del Consell, fins que aquest no
tingui unes instal·lacions pròpies per ubicar-hi la seva seu.
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Disposició addicional única
El conseller en matèria de treball habilitarà, fins que el Consell no tingui unes
instal·lacions per fixar-hi la pròpia seu, els mitjans necessaris per tal que la
Presidència, la Secretaria General i el personal d’aquest òrgan puguin desenvolupar-hi les seves funcions.
Disposició final
Aquest Decret començarà a vigir el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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Resolució del President del CES pel qual s’aproven les normes per fer
públics els dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
aprovades pel Ple del 27 de juny de 2002
(BOIB núm. 81, de 6 de juliol de 2002)
El marc de regulació del CES, composat per la Llei 10/2000, de 30 de novembre, i el Decret 128/2001, de 9 de novembre, no tracta de manera directa la
qüestió de la publicitat dels dictàmens que fa el consell a instància de les autoritats del Govern.
El reglament, en l’article 43 núm. 3, especifica que Un cop s’hagi emès el dictamen, serà comunicat al sol·licitant. Res no diu quant a fer-lo públic en caràcter
general, per part de la Presidència del CES, o quan es poden donar exemplars
a persones que no són sol·licitants del dictamen però que poden tenir un interès respecte del seu contingut i el demanen a la Presidència (altres CES, investigadors socials, economistes, juristes, etc.).
D’altra banda la Llei 10/2000, determina en el seu article 2, núm. 1, lletra e), que
el CES elaborarà cada any una memòria en la qual retrà compte de les activitats realitzades l’any anterior. Informe en el qual s’inclouen els dictàmens –amb
el seu text complet– que s’han fet l’any anterior, el qual és publicat en forma d’un
llibre.
Per tot això la Presidència del CES, un cop consultat el Ple en la seva sessió
ordinària de dia 27 de juny i atès el seu criteri, adopta la següent,
RESOLUCIÓ
Es podran lliurar còpies dels dictàmens emesos pel CES, per iniciativa pròpia o
prèvia sol·licitud, només en els casos següents:

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

Consell Econòmic i Social
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