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

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

Quant als projectes de disposicions administratives, d'igual forma tampoc no es trametran els projectes inicials, sinó que primer caldrà superar les fases d'audiència i
participació i d’informació pública si cal, així com l'aportació dels ens territorials locals.
Tant els avantprojectes de llei com els projectes de decret són textos tancats que
es troben en fase de tramitació. Un text que es trobi encara en fase d’elaboració,
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Què s’ha d’entendre per avantprojecte de llei i per projecte de decret?
En una iniciativa legislativa i durant el procés d'elaboració d'un projecte de llei,
la conselleria competent trametrà al Consell el document normatiu que es trobi
en condicions de trametre's al Consell de Govern, a falta únicament dels dictàmens dels òrgans de consulta que fossin convenients. Per tant no es pot trametre al CES l’esborrany de l’avantprojecte.
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com un esborrany, no ha de ser, doncs, sotmès a la consideració del CES. Així es
dedueix d’una lectura sistemàtica del títol IV de la Llei 4/2001, del Govern.
El CES s’ha pronunciat diverses vegades sobre aquesta qüestió: en el Dictamen
04/2002, el Consell afirma que "[l]a Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, no concreta de manera expressa el moment en què un avantprojecte de decret esdevé projecte. No obstant això, a partir d’una interpretació
sistemàtica del capítol III ("De la potestat reglamentària"), pertanyent al títol IV
("De la iniciativa legislativa i de les potestats normatives del Govern"), es
dedueix que els avantprojectes de decret esdevenen projectes quan ja s’ha iniciat la seva tramitació. En aquest sentit, l’article 42.1 de la llei estableix, en referir-se a la fase d’elaboració, que "…[p]er fer-ne la tramitació, s’ha d’adjuntar a
l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un estudi econòmic", mentre que en
els articles següents, relatius a diferents fases de la tramitació (l’audiència i participació, la informació pública, la intervenció d’ens territorials, informes i dictàmens), ja es parla de "projecte". Amb més raó, l’article 46 disposa, de manera
expressa, que els "projectes de disposicions" hauran de ser sotmesos preceptivament, entre d’altres, als "dictàmens del Consell Consultiu i dels d’altres
òrgans de consulta i assessorament".
S’ha d’entendre, doncs, que en el moment en què un text se sotmet a dictamen
ja es troba en la seva fase de tramitació i que, en conseqüència, es tracta d’un
projecte de decret i no d’un avantprojecte".
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En el Dictamen 06/2002 es recorda que "l’article 46 de la Llei del Govern disposa, amb relació a la tramitació de disposicions reglamentàries, que els projectes de disposicions hauran de ser sotmesos preceptivament, entre d’altres,
als dictàmens "del Consell Consultiu i dels d’altres òrgans de consulta i assessorament, en els casos prevists en la legislació que els regula" i que la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 150, de
9 de desembre), estableix en el seu article 1 que correspon a aquest CES emetre dictamen preceptiu i no vinculant "amb relació a projectes de decrets (…)
que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació (…)".
L’article 42 núm. 1 de la Llei del Govern, estableix, a més, que "[L]’elaboració de
disposicions administratives és iniciada pel conseller competent (…). Per fer-ne
la tramitació, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un estudi econòmic". Els articles 43 al 46, relatius a l’audiència i participació, la informació pública, la intervenció dels ens territorials i els informes i dictàmens es
refereixen en tot cas a "projectes de decret".
De la lectura sistemàtica de la Llei del Govern es dedueix que el text amb relació al qual s’ha de sol·licitar dictamen és un projecte en tramitació i no un esbo-
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rrany en fase d’elaboració. Projecte de decret sobre el qual no hi ha cap dubte
quant a la seva aportació al Consell de Govern per a l’aprovació".
Qui ha de fer la consulta?
El conseller competent o el secretari general tècnic en el seu nom.
Cal recordar sobre aquesta qüestió que l’article 36 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern, estableix pel que fa a la iniciativa legislativa del Govern, que
el procediment d’elaboració dels projectes de llei "s’inicia a la conselleria competent" i que "el conseller competent ha d’elevar l’avantprojecte al Consell de
Govern, perquè si s’escau, l’aprovi com a projecte de llei".
Pel que fa a les disposicions reglamentàries, l’article 38 de la mateixa llei estableix que "[l]a potestat reglamentària de l’Administració de la comunitat autònoma correspon al Govern de les Illes Balears" i l’article 42 de la mateixa llei
que "[L]’elaboració de disposicions administratives és iniciada pel conseller
competent".
Atès, doncs, que en el si del Govern és el conseller competent qui té la responsabilitat de la tramitació, i que la consulta al CES forma part de la fase de
tramitació, és criteri d’aquest Consell que les sol·licituds de dictamen siguin
trameses pel conseller corresponent o, en el seu nom, pel secretari general
tècnic.
En el Dictamen 12/2002, s’aborda aquesta qüestió, i s’hi afirma que "[a]quest
CES vol destacar la cabdal importància del seguiment d’un procediment uniforme en la presentació de sol·licituds de dictamen i del compliment rigorós del
Reglament d’organització i funcionament, per afavorir així l’agilitat i, en conseqüència, l’eficàcia i l’eficiència en l’actuació del CES, considerades com a principis rectors de l’actuació de l’Administració segons l’article 103 de la Constitució i 3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, de organización y funcionamiento de la
Administració General del Estado (BOE núm. 90, de 15 d’abril)".

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

2.2. ELS DICTÀMENS EMESOS DURANT L’ANY 2004 PEL PLE I
PER LA COMISSIÓ PERMANENT

Els dictàmens
emesos durant l’any 2004

El 2004 el Consell Econòmic i Social ha emès 10 dictàmens. A continuació es
detalla cadascun, juntament amb una menció a la matèria sobre la qual tracta,
el sol·licitant i l’estat de tramitació de la norma.
DICTAMEN núm. 01/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre l’esborrany d’Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions, la gestió i l’atorgament de les quals correspon a la
Conselleria de Treball i Formació.
Data d’aprovació: 21.01.2004
Matèria: administració pública - subvencions
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Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació:
Publicació: Ordre del conseller de Treball i Formació de 18 de març de 2004, per
la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de
Treball i Formació (BOIB núm. 44, de 27 de març de 2004)
DICTAMEN núm. 02/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el sistema estadístic de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 25.02.2004
Matèria: estadístiques
Sol·licitant: dictamen d’iniciativa pròpia
DICTAMEN núm. 03/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el projecte de decret pel qual es regula l'accés, la promoció interna i
la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció
pública de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 25.02.2004
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació: aprovat pel Consell de Govern (16 d’abril de 2004)
Publicació: Decret 36/2004, de 16 d’abril (BOIB núm. 58, de 27 d’abril de 2004)

DICTAMEN núm. 05/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en explotació de sistemes informàtics.
Data d’aprovació: 21 d’abril de 2004
Matèria: educació (formació professional)
Sol·licitant: Conselleria d’Educació i Cultura
Estat de tramitació: aprovat pel Consell de Govern (14 de gener de 2005)
Publicació: Decret 4/2005, de 14 de gener (BOIB núm. 12, de 22 de gener
de 2005)
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DICTAMEN núm. 04/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 33/1994, de 28 de
març, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i
promoció professional.
Data d’aprovació: 21 d’abril de 2004
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació: aprovació pel Consell de Govern (9 de juliol de 2004)
Publicació: Decret 68/2004, de 9 de juliol (BOIB núm. 99, de 17 de juliol
de 2004)
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DICTAMEN núm. 06/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 4/1991, de 24 de gener, regulador de les condicions i del procediment d’admissió a les guarderies
infantils dependents de la conselleria competent en matèria d’acció social.
Data d’aprovació: 5 de maig de 2004
Matèria: serveis socials
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
Estat de tramitació:
Publicació:
DICTAMEN núm. 07/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a l’Avantprojecte de llei de drogodependències i altres addiccions a
les Illes Balears.
Data d’aprovació: 7 de juny de 2004
Matèria: salut
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació: Projecte de llei aprovat pel Consell de Govern (11 de juny
de 2004)
DICTAMEN núm. 08/2004, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en atenció sociosanitària.
Data d’aprovació: 27 de juliol de 2004
Matèria: educació (formació professional)
Sol·licitant: Conselleria d’Educació i Cultura
Estat de tramitació: pendent d’aprovació pel Consell de Govern
Publicació:
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DICTAMEN núm. 09/2004, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a l’Avantprojecte de llei de cooperació per al desenvolupament.
Data d’aprovació: 3 de setembre de 2004
Matèria: cooperació al desenvolupament
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
Estat de tramitació: aprovat pel Consell de Govern (29 d’octubre de 2004)
Publicació:
DICTAMEN núm. 10/2004, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 89/1997, de 4 de
juliol, que regula el règim retributiu i de condicions de treball del personal
funcionari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de treball en el servei balear de la salut
Data d’aprovació: 14 de setembre de 2004
Matèria: Funció Pública
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Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació: pendent d’aprovació pel Consell de Govern
Publicació:

2.3. PUBLICACIONS
Parellada, Martí ; Garcia, Gemma, La qualitat del treball: una proposta d‘indicador. Edició bilingüe català-castellà. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, 2004. ISBN 84-609-0318-4.
Recull un treball realitzat per Gemma Garcia Brosa i Martí Parellada i Sabata,
professors del Departament d'Econometria de la Facultat de Ciències
Econòmiques de la Universitat de Barcelona i, com a part final, el Dictamen
núm. 09/2003 sobre els índexs de qualitat en el treball. La publicació compta
amb el suport de la Conselleria de Treball i Formació i el SOIB i ha tengut una
tirada de 500 exemplars.
Informe d’activitats 2003. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
2004. En format de paper (500 exemplars) i CD-Card (1000 exemplars). El text
fou aprovat pel Plenari del 31 de març.
El Sistema Estadístic de les Illes Balears. Dictamen – Memoràndum. Edició
bilingüe català – castellà. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
2004. ISBN 84-609-0725-2 (500 exemplars).
Normes socials de les Illes Balears. Palma: Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, 2004. ISBN 84-609-1641-3 (500 exemplars).
Comportament de la productivitat i la competitivitat a les Illes Balears. Palma:
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2004. ISBN 84-609-2148-4 (250
exemplars en paper; 200 CD)

La negociació col·lectiva a les Illes Balears. Informe. Estudi tècnic. Palma:
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2004. ISBN 84-609-2961-2 (500
exemplars)
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Memòria sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2003.
Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2004. ISBN 84-609-29604 (500 exemplars en paper i 1000 en CD-Card).
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2.4. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA
EL TREBALL I LA SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS 2003.
El dia 22 d’octubre de 2003, la Comissió Permanent del CES proposa com a
president de la Comissió de Treball el Sr. conseller José I. Aguiló Fuster. La proposta va ser ratificada pel Ple del dia 17 de desembre de 2003
El dia 10 de març de 2004 i seguint els acords del Ple de dia 17 de desembre
de 2003, la Comissió de Treball es va constituir formalment, amb els membres
següents:
President: Sr. José Ignacio Aguiló Fuster (grup III, UIB)
Membres titulars:
Sra. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I, CAEB)
Sr. Miquel Vidal Fullana (grup I, CAEB)
Sr. Cecilio Serrano Montero (grup II, UGT)
Sr. Fernando Galán Guerrero (grup II, CCOO)
Sr. Esteban Bardolet Jané (grup III, expert Govern)
També hi participen com a membres convidats:
Sr. Vicenç Tur Tur (grup I, CAEB i president de la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient)
Sr. Manuel Pelarda Ferrando (grup II, UGT i president de la Comissió de Treball
d’Ocupació i Relacions Laborals)
Sr. Antoni Fuster Zanoguera (grup III, entitats locals i president de la Comissió
de Treball d’Àrea Social)
Les reunions de la Comissió de Treball foren les següents:

Elaboració de la Memòria
sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2003

El dia 10 de març, es va constituir formalment la Comissió de Treball i es van
debatre els criteris per a l’elaboració de la Memòria 2003, tot adoptant acords
per definir aquests criteris.
El dia 18 de març es van concretar els acords adoptats en la sessió de dia 10
de març, en relació al nombre màxim de col·laboradors i el perfil professional del
col·laboradors i es va aprovar l’índex de matèries.
El dia 25 de març s’aprovà la llista de col·laboradors.
Els dies 23 d’abril, 28 de maig i 24 de juny es reuní la Comissió per elaborar i
aprovar la Proposta de suggeriments sobre la situació socieoconòmica i laboral
de les Illes Balears.
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En aquest punt, els col·laboradors designats comencen la seva tasca recollint
informació i redactant els apartats del llibre de la Memòria.
La Comissió es reuneix el 21 de setembre, el 8 d’octubre, el 13 d’octubre, el 20
d’octubre (reunions en les que s’aprovaren diversos apartats) i el 20 de desembre (en la que es valorà el treball d’enguany i es feren suggeriments per a la
publicació corresponent al 2004).
REUNIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL PER ELABORAR LA
MEMÒRIA 2003
Les comissions de treball s’han reunit per recollir suggeriments i elevar les
seves propostes a la Comissió de Treball d’elaboració de la Memòria segons
s’estableix a continuació:
Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient:
Dies 28 de gener de 2004, 10 de març, 30 de juliol i 10 de setembre
Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals:
Dies 28 de gener, 18 de febrer i 20 de juliol
Comissió d’Àrea Social:
Dies 21 de gener, 18 de febrer i 29 de juliol

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

- Els dies 5 i 6 de febrer, al Centre Bit d’Inca, es féu un workshop sota el títol
"Els sistemes productius locals del calçat i la confecció en pell a Balears.
La comarca del Raiguer" amb la intenció d’analitzar la situació actual i les
perspectives dels sectors del calçat i la confecció en pell a Balears, organitzat
per la Direcció General de Promoció Industrial, el Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) i el CES. El programa fou el
següent:
-

Esteve Bardolet Jané (conseller del CES) i Miquel Beltran, de la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera parlaren sobre "Els sectors del calçat i la confecció en pell a Mallorca".

57

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

SEMINARIS I PARTICIPACIONS TÈCNIQUES

i

nforme d’activitats

2004

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

Alguns dels participants a la Jornada sobre els Indicadors de la Qualitat del Treball del 1r de juny (el president
Obrador; Raquel Insa; el conseller de Treball i Formació, Cristóbal Huguet; Anna Laborda i Martí Parellada)

58

-

Carles Manera Erbina (exconseller del CES), catedràtic d’Història i
Institucions Econòmiques i professor del Departament d’Economia
Aplicada de la UIB, féu l’exposició "El sector del calçat en el
Raiguer".

-

Kurt Joseph Viaene, director general de Promoció Industrial de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes
Balears, exposà la situació actual del sector i els "Programes i activitats dirigides als sectors del calçat i la confecció en pell".

-

Gioacchino Garofoli, professor del Departament d’Economia de la
Universitat dell’Insubria (Varese, Itàlia) parlà sobre "Empresa i territori:
els districtes industrials del calçat a Itàlia".

-

Aldo Durante (secretari del Club dei Distretti Industriali Italiani i director
de la Fundació Museu de Calçat de Montebelluna, Itàlia) i Giuseppe
Baiardo (Assoziacione Calturifici Riviera del Brenta, ACRIB) participaren amb la ponència "Experiències de col·laboració empresarial i institucional en els districtes industrials italians".
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Abans de la clausura (a càrrec de Josep Juan Cardona, conseller de Comerç,
Indústria i Energia), Antònia Ordinas Marí, gerent del CDEIB, Kurt Joseph
Viaene, director general de Promoció Industrial i el president del CES feren una
roda de premsa.
- L’assessor econòmic del CES assisteix a les Jornades Sectorials de Debat
sobre el Pla Territorial de Mallorca, que tengueren lloc a la seu central de Sa
Nostra a Son Fuster, organitzades pel Departament de Territori i Urbanisme del
Consell Insular de Mallorca, amb la col·laboració del Col·legi d’Advocats de les
Illes Balears.
- Els dies 4 de febrer i 17 de març tengueren lloc a la seu del CES dues reunions
de treball referents a l’estudi del sector de la construcció. Hi assistiren Vicenç
Tur Tur, Antoni Barceló Veny, Antoni Ramis Ramos, l’assessor econòmic i el president del CES. Entre d’altres temes, es parlà sobre la reunió prevista amb el Consell
Insular de Menorca (concretament, amb la consellera d’Ordenació Territorial,
Josefina Casals Senent, el vicepresident 2n i conseller de Presidència i Mobilitat,
Damià Borràs Barber, i tècnics) que es duria a terme el primer d’abril a Maó.
- 26 de maig: es fa a la seu del CES una reunió preparatòria referent a l’estudi del sector de la construcció. Hi assistiren Javier Tejero Isla, Antoni Barceló
Veny, Antoni Ramis Ramos i l’assessor econòmic.
- 1 de juny: va tenir lloc la Jornada sobre els Indicadors de la Qualitat del Treball
a la sala d’actes de la Conselleria de Treball i Formació, amb el següent programa:
➢ 10:30 h: Presentació. Hble. Sr. Francesc Obrador i Moratinos. President del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

➢ 10:45 – 11:30 h: Presentació de l’estudi del CES de les Illes Balears
"La qualitat del treball: una proposta d‘indicador"
Martí Parellada i Sabata. Universitat de Barcelona
Gemma Garcia Brosa. Universitat de Barcelona
➢ 11:30 – 12:00 h: Pausa – cafè
Segona sessió
➢ 12:00 – 12:30 h: Presentació de l’estudi "Indicadors de Qualitat del
Treball (IQT) a Espanya" inclòs a l’Anuari sociolaboral de la UGT de
Catalunya 2002

59

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

Primera sessió

i

nforme d’activitats

2004

Oriol Homs i Ferret. Director de la Fundació CIREM (Centre d’Iniciatives Recerques Europees a la Mediterrània)
Raquel Insa Ciriza. Universitat de Barcelona. Directora de l’Anuari
sociolaboral de la UGT de Catalunya
➢ 12:30 – 13 h: Presentació de l’Informe d’ESADE sobre Calidad de trabajo en la Europa de los Quince
Carlos Obeso Abalde. Director de l’Institut d’Estudis Laborals d’ESADE
Anna Laborda Coronil. Professora d’ESADE
➢ 13 – 13:30 h: Debat sobre els tres estudis presentats
Moderador: Manuel Pelarda Ferrando, president de la Comissió de
Treball del CES de les Illes Balears d’Ocupació i Relacions Laborals i
secretari d’Acció Sindical i Ocupació d’UGT Balears
➢ 13:30 h: Cloenda
Hble. Sr. Cristóbal Huguet Sintes. Conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

A l’acte, que comptà amb gran participació de públic, hi assistiren, entre molts
d’altres, Llorenç Bravo Muñoz (secretari general d’UGT Illes Balears), Vicenç
Tur Tur, Isabel Guitart Feliubadaló, Cecilio Serrano Montero, Carlos Moreno

El president Obrador rep altres dos presidents: el del CES d’Espanya i el del Govern de les Illes Balears
abans de l’acte d’inauguració del Seminari sobre el CES com a àmbit de participació
en l’elaboració de les normes (10 de juny)
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Gómez (consellers del CES), Alexandre Forcades Juan (president del Cercle
d’Economia), Santiago Coll i Llompart (gerent d’AMIB), Joan Albertí Sastre (en
representació de FELIB), Lluís Rado (Col·legi d’Aparelladors), representants del
SOIB, d’IBAE, Projecte Home, Fundació Deixalles, …
Així mateix, hi acudiren representants de diversos mitjans de comunicació:
Antena 3 TV, Palma TV, Canal 4 TV, Diari de Balears, Ultima Hora, Agència
EFE,…
- 10 i 11 de juny: es va dur endavant el Seminari sobre el CES com a àmbit
de participació en l’elaboració de les normes. L’acte es va desplegar a l’hotel Palas Atenea. El programa desplegat fou el següent:
Dijous dia 10 de juny de 2004

Divendres dia 11 de juny de 2004
➢ 10.00 hores. Intervenció del Sr. Julián Ariza Rico, vicepresident del
CES del Regne d’Espanya, conseller del Grup I per l’organització sindical CCOO.
➢ 10.30 hores. Intervenció del Sr. Antonio Ferrer Sais, conseller del Grup
I del CES del Regne d’Espanya, per l’organització sindical UGT.
➢ 11.00 hores. Pausa cafè.
➢ 11.30 hores. Intervenció del Sr. Luis Fabián Márquez Sánchez, conseller del Grup II del CES del Regne d’Espanya, per l’organització empresarial CEOE-CEPYME.
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➢ 16.30 hores. Recepció i acreditació dels participants. Lliurament de
documentació.
➢ 17.00 hores. Benvinguda a tots els participants a càrrec de l’Hble. Sr.
Francesc Obrador Moratinos, president del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears.
➢ 17.15 hores. Obertura del seminari amb la intervenció del Molt Hble.
Sr. Jaume Matas i Palou, president del Govern de les Illes Balears.
➢ 17.30 hores. "El papel del CES de España en el impulso de la participación, el diálogo y la cohesión social en América Latina", a càrrec de
l’Excm. Sr. Jaime Montalvo Correa, president del Consell Econòmic i
Social del Regne d’Espanya.
➢ 18,30 horas. Pausa - cafè
➢ 19 hores. "Entre la democracia participativa y la justicia distributiva: un
lugar para los Consejos Económicos y Sociales", a càrrec del Dr. José
Juan Moreso Mateos, catedràtic de Filosofia del Dret, Universitat
Pompeu Fabra.
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El president del CES d’Espanya, Jaime Montalvo, (segon per l’esquerra) inaugurà el Seminari sobre el CES com
a àmbit de participació en l’elaboració de les normes, juntament amb les més altes autoritats de les Illes
Balears: de dreta a esquerra, el delegat del Govern, Ramon Socias; el president del Parlament,
Pere Rotger i el president del Govern, Jaume Matas. Per part del CES amfitrió,
el president, Francesc Obrador, i el secretari general, Pere Aguiló.

Celebració de conferències, presentacions,
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➢ 12.00 hores. Intervenció del Sr. Juan José Álvarez Alcalde, director de
Relacions Institucionals de l’organització agrària ASAJA.
➢ 12.30 hores. Taula rodona coordinada pel Dr. Francisco Pérez de los
Cobos Orihuel, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social,
expert integrat en el Grup III del CES del Regne d’Espanya.
➢ 14.00 hores. Cloenda del seminari per l’Hble. Sr. Cristóbal Huguet
Sintes, conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears.
Aquest acte va tenir gran rellevància i importància per a la nostra institució.
En primer lloc, perquè fou inaugurat pel president del Govern amb l’assistència
de les més altes autoritats de la comunitat autònoma, el president del Parlament
de les Illes Balears, el M. Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés, i el delegat del Govern
a les Illes Balears, l’Excm. Sr. Ramon Socias Puig, que formaren part de la
mesa inaugural. Assistí a la inauguració, així mateix, l’Hble. Sr. Cristóbal Huguet
Sintes, conseller de Treball i Formació del Govern.
En segon lloc, per la participació activa del president del CES del Regne
d’Espanya, el qual va desplegar una ponència, i per les intervencions dels repre-
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sentants de més pes de les organitzacions dels grups I i II del dit Consell, que
exposaren amb claredat la posició de les organitzacions representades.
En tercer lloc per les aportacions fetes des del món de la universitat, tant des
del punt de vista acadèmic com des del punt de vista del grup III del CES estatal –amb la col·laboració del representant del sector primari–, que ajudaren a
entendre el paper dels CES com una institució que mira cap al futur.
En quart lloc per el nivell de l’assistència i capacitat de convocatòria demostrada, amb la representació de la majoria dels consells autonòmics per la seva
Presidència o Secretaria General: Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria,
Castella La Manxa, Castella Lleó, Catalunya, Ceuta, Madrid, Múrcia, País Basc
i València.
I finalment, per la qualitat de les persones que –des d’aquesta comunitat nostra– acudiren a la cita del seminari i assistiren activament al debat, tant pel que
fa al propi CES –vicepresidents del nostre Consell, membres de la Comissió
Permanent i consellers– com de les organitzacions que hi són representades
–secretari general de la UGT, secretari d’Acció Sindical de CCOO, secretari
general de la CAEB– i d’altres institucions i organitzacions de la comunitat autònoma –president del Consell Consultiu, síndics i secretària de la Sindicatura de
Comptes, portaveu del Grup Parlamentari d’EU-Els Verds, representant del
Grup Parlamentari del PP, director gerent del Centre Balears Europa– que donaren al seminari l’alçada institucional que es volia assolir.

Així mateix el seminari va convocar l’atenció dels mitjans de comunicació que
en reflectiren el seu desplegament: Diario de Mallorca, El Mundo-El Día de
Baleares, Última Hora, Diari de Balears, TVE,…
- El 17 i el 18 de juny de 2004 té lloc al saló d’actes del Ministeri de Treball i
Afers Socials a Madrid les XVII Jornadas de Estudio sobre Negociación
Colectiva "Estado social y autonomía colectiva: 25 años de negociación
colectiva en España", organitzades per la Comissió Consultiva Nacional de
Convenis Col·lectius. Per part del CES de les Illes Balears, hi assisteix Núria
García Canals, l’assessora jurídica. Inaugurades pel ministre de Treball i Afers Socials, Jesús Cadera Sánchez-Capitán, hi participaren Emilia Casas Baamonde,
catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social i presidenta del Tribunal
Constitucional; Fabián Márquez Sánchez, conseller del CES d’Espanya per la

63

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

Sense fer cap autocomplaença considerem que el Seminari ha constituït un
esdeveniment de gran èxit, que ha ajudat a aclarir el paper del nostre Consell i
la importància del consens com a nucli conceptual i principal de l’essència de
tots els consells.
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CEOE-CEPYME; Ignacio Fernández Toxo (CCOO); Josefa Solá Pérez (UGT);
Esteban Rodríguez Vera, director general de Treball; Tomás Sala Franco, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social; Manuel Iglesias Cabero,
magistrat de la Sala Social del Tribunal Suprem; Cristóbal Molina Navarrete i
Federico Durán López, catedràtics de Dret del Treball i de la Seguretat Social.
- 16 de setembre: la presentació de la publicació Normes socials de les Illes
Balears té lloc a la Sala Anglada Camarasa del Gran Hotel - Fundació La Caixa.
Formaren part de la taula de presentació Josep Francesc Conrado i de
Villalonga, delegat general de "la Caixa" a les Illes Balears; Maria Rosa Puig
Oliver, consellera de Presidència i Esports; Cristóbal Huguet Sintes, conseller
de Treball i Formació (en qui el president Matas delegà l’assistència); Ramon
Socias Puig, delegat del Govern; Lluís Segura Ginard, director de l’Institut
d’Estudis Autonòmics, qui fou l'encarregat de la presentació pròpiament dita, i el
president.
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L’acte, que fou seguit per un nombrós públic, també comptà amb l’assistència
d’autoritats com Juan Carmel Massot Salvà, director general de Relacions
Europees i Entitats Jurídiques de la Conselleria de Relacions Institucionals;
Josep Corcoll Reixach, director general de Planificació i Finançament de la
Conselleria de Salut; Antoni Contestí Bosch, director general de Relacions

El 16 de setembre es presentà la publicació Normes socials de les Illes Balears, que tengué lloc
a la Sala Anglada Camarasa del Gran Hotel - Fundació La Caixa
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Institucionals de la Conselleria de Relacions Institucionals; Gaspar Rul·lan
Losada, director general Oficina de Defensa del Drets del Menor de la conselleria de Presidència i Esports; Pere Antoni Mas Cladera, síndic major; Antoni F.
Valdevieso Amengual, síndic; Rosa Arregui Álava, directora provincial del Servei
d’Ocupació estatal; Antoni Comas Barceló, director provincial de la TGSS a les
Illes Balears; Alfonso Ruiz Abellán, director provincial l’INSS; Francisco Navarro
Lidón, president del Col·legi de Graduats Socials; Joan Oliver Araujo i Rafel
Perera Mezquida, consellers del Consell Consultiu; Valentí Valenciano i López,
vicepresident segon de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, …
- 17 i 24 de setembre: el secretari general assisteix a les Jornades sobre qüestions actuals de la gestió econòmica de les administracions públiques de
les Illes Balears, organitzades per l’Institut d’Estudis Autonòmics i la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
- 24 de setembre: l’assessor econòmic és un dels ponents del "IV Oviedo
workshop on efficiency and productivity" (patrocinat per la Universitat
d’Oviedo i el Principat d’Astúries). Hi presentà el llibre Comportament de la com-
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Els protagonistes de l’acte de lliurament de la Memòria del CES 2003 al Govern i al Parlament foren, d’esquerra
a dreta: Ferran Navinés, assessor econòmic del CES; Antoni Fuster, conseller i membre de la Comissió
Permanent del CES, Pere Aguiló, secretari general del CES, Manuel Cámara, vicepresident 1r del
CES; Cristóbal Huguet, conseller de Treball i Formació; Pere Rotger, president del Parlament;
Rosa Estaràs, vicepresidenta del Govern, Francesc Obrador, president del CES, i Josep I.
Aguiló, president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria del CES 2003.
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El 23 de novembre es presenta i lliura oficialment al Parlament i al Govern, en un acte conjunt, la Memòria del
CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2003. El president del Parlament
Pere Rotger Llabrés i la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs Ferragut,
reberen la publicació de mans del president Obrador.

petitivitat i productivitat a les Illes Balears, juntament amb Mauricio Beltrán
Pascual.
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- 27 de setembre: l’assessor econòmic participa amb la ponència "A competitive economy: innovation and development. A case study on Balearic Islands" al
Seminari intensiu "Economic Development in Mediterranean Countries and
in Latin America: Endogeous Development and Clusters of SMEs", organitzat per la Universitat d’Insúbria i que tengué lloc a Varese (Itàlia).
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA:
•
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23 de novembre: es presenta i lliura oficialment al Parlament i al
Govern, en un acte conjunt, la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2003. El president del Parlament
Pere Rotger Llabrés i la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs
Ferragut, acompanyada pel conseller de Treball i Formació, Cristóbal
Huguet Sintes, reberen la Memòria per part dels representants del CES:
President: Hble. Sr. Francesc Obrador Moratinos
Vicepresident 1r del CES (per les organitzacions empresarials):
Josep Oliver Marí
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Vicepresident 2n del CES (per les organitzacions sindicals): Manuel
Cámara Fernández
President de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria
del CES: Josep Ignasi Aguiló Fuster (conseller del grup III, en representació de la UIB)
Membre de la Comissió Permanent del CES: Antoni Fuster Zanoguera (grup III, en representació de les organitzacions representatives
dels interessos de les entitats locals)
Secretari general del CES: Pere Aguiló Crespí
Assessor econòmic del CES: Ferran Navinés Badal
L’acte va comptar amb nombrosos representants dels mitjans de
comunicació
•

24 de novembre: es presenta, al públic en general, la Memòria del
CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2003
a la sala d’actes del Parlament. Formaren la taula de presentació Pere
Rotger Llabrés, president del Parlament i, per part del CES, Francesc
Obrador i Moratinos, president; Josep Oliver Marí, vicepresident 1r pel
grup empresarial; Manuel Cámara Fernández, vicepresident 2n pel
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El 24 de novembre es presentà, al públic en general, la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat
de les Illes Balears 2003 a la sala d’actes del Parlament. El president d’aquesta institució, Pere Rotger, juntament
amb Valentí Valenciano, vicepresident segon de la Mesa del Parlament reberen prèviament una delegació del
CES, acompanyada pels secretaris generals de dues organitzacions que hi són representades:
Josep Benedicto, de CCOO, i Lorenzo Bravo, d’UGT.
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grup sindical; Pere Aguiló Crespí, secretari general; José Ignacio
Aguiló Fuster, president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la
Memòria del CES 2003, i Ferran Navinés Badal, assessor econòmic.
Assistí a l'acte Cristóbal Huguet Sintes, conseller de Treball i Formació.
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Hi assistí, a més, un nombrós públic, entre el que destacam Valentí
Valenciano i López, vicepresident segon de la Mesa del Parlament;
Maria Binimelis Gual, Margalida Rosselló Pons, Ma José Camps i
Orfila, Joana Mascaró i Melià, Miquel Rosselló del Rosal, diputats;
Antoni Contestí Bosch, director general de Relacions Institucionals de
la Conselleria de Salut i Consum; Jaume Orfila Timoner, director general d’Avaluació i Acreditació de la conselleria de Salut i Consum; Isabel
M. Serna Benbassat, secretària general de la Sindicatura de Comptes;
Antoni Serra Torres, director de l’Institut de Serveis Socials i Esportius
del CIM; Maria del Mar Gual Bigas, directora insular d’Hisenda i
Pressupostos del CIM; Ramon Morey Aguirre, secretari general de la
Delegació de Govern; Alfonso Ruiz Abellán, director provincial de
l’INSS; Lluís Moyà Bareche, degà del Col·legi d’Economistes;
Francisco Navarro Lidón, president de l’Il·lustre Col·legi Oficial de
Graduats Socials de les Illes Balears; Macià Llabrés Aloy, director del
CITTIB; Ma del Carmen Umbert Cantalapiedra, directora general de

Formaren la taula de presentació de la Memòria del CES 2003, d’esquerra a dreta, José Ignacio Aguiló, president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria del CES 2003; Manuel
Cámara, vicepresident segon del CES pel grup sindical; Francesc Obrador, president del CES;
Pere Rotger, president del Parlament; Josep Oliver, vicepresident primer del CES
pel grup empresarial; Pere Aguiló, secretari general del CES, i Ferran Navinés,
assessor econòmic del CES ( 24 de novembre).
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Detall de la taula de presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2003, amb Francesc Obrador, president del CES, Pere Rotger, president del Parlament,
i Josep Oliver, vicepresident primer del CES.

•

2 de desembre: lliurament de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2003 a Pere Palau i Torres, president del Consell d’Eivissa i Formentera. Hi assisteix a l’acte la consellera del CIEIF Estrella Matutes Prats, persona de contacte entre les
dues institucions. Per part del CES de les Illes Balears són presents el
president, el secretari general i l’assessor econòmic. A més, representants de CAEB (Enric Moreno Torres, gerent; Alfonso Ribas Prats, conseller CES i Joan Bufí Arabí, conseller suplent CES), PIMEM (Joan
Serra Mayans, conseller CES), UGT (Diego Ruiz Molina, secretari
general Unió Insular), CCOO (José A. Carmona Montalbán, secretari
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l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears; Ma del Pueyo Pons
Ester, directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears; Fernando
Villalobos Cabrera, director de l’Institut de Salut Laboral de la
Conselleria de Treball i Formació; Josep Benedicto Lacomba, secretari general de CCOO; Lorenzo Bravo Muñoz, secretari general d’UGT;
Rafel Pons Campos, secretari general d’USO; Lluís Garau Juaneda,
secretari general de la UIB; Santiago Coll i Llompart, gerent d’AMIB;
Antoni Riera Font, director del Centre de Recerca Econòmica; Josep
Noguera Arrom, delegat episcopal de Càritas Diocesana de Mallorca;
Jaume Amengual Llompart, director general de Caixa Colonya
Pollença; Carles Riera Vayreda, gerent del TAMIB;… a més de consellers del CES i col·laboradors de la Memòria.

i

nforme d’activitats

2004

general i exconseller CES), a més de Bartomeu Planells Planells, conseller CES en representació del Consell Insular. Immediatament després, hi hagué una presentació al públic en general, amb assistència
de la premsa.
•

3 de desembre: lliurament de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2003 a la presidenta del Consell
Insular de Menorca Joana Barceló Martí i al vicepresident segon i president del CES de Menorca Damià Borràs Barber. També hi assisteix
el director insular de Treball i Formació, Gabriel Subirats Pons. Els
representants del CES són el president, el secretari general i l’assessor econòmic.També hi assistiren: Javier Tejero Isla, conseller CES en
representació del Consell Insular de Menorca; de CAEB: Gabriel Pons
Moles, president, Carlos Vidal Coll, conseller CES i Joan Juanico
Pretus, gerent d’ASHOME; de PIMEM: Antoni Juaneda Anglada, president i Pau Seguí Pons, conseller CES; de CCOO, Ramon Carreras
Torrent, conseller CES, i d’UGT, José Reyes Bazalo, secretari general
de la Unió Insular de Menorca. També hi foren convocats els consellers
del CES de Menorca. Com al cas d’Eivissa, hi hagué una presentació
al públic en general, amb assistència de la premsa.

•

10 de desembre: el president, el secretari general i l’assessor econòmic presenten la Memòria en el marc de la reunió del Consell
Executiu de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB), que tengué lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sta.
Eugènia.

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

COMPAREIXENCES DE CONSELLERS
2 de juny: el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís A. Ramis de
Ayreflor Cardell, comparegué davant els consellers del CES i parlà del sistema
de finançament autonòmic de les Illes Balears als assistents. Després de la
xerrada, va tenir-hi lloc un col·loqui.
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