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Resum primer mandat (2001-2004)
5.1. Introducció
Dedicam aquest capítol a fer un resum de l’activitat del CES en el primer mandat. Això no obstant, aquest resum exclou l’any 2005 ja que el detall de l’activitat s’incorpora al seu informe corresponent.
L’esquema que hem seguit per fer aquest resum ens ha conduit a ser breus i
esquemàtics i a incloure, especialment, tots els actes, dades i esdeveniments
que es poden atribuir a la institució entesa com un col·lectiu.
5.2. Sessions i modificacions en la composició del Ple (20012004)
El dia 9 de juliol de 2001 se celebrà a la capella del Consolat de la Mar, seu de
la Presidència del Govern, la sessió constitutiva del Consell, en la qual
prengueren possessió tots els consellers. En aquesta sessió es donà suport al
candidat a la presidència del Consell Econòmic i Social, Francesc Obrador
Moratinos. Conseqüentment, el Consell de Govern a través de decret el nomenà
primer president i membre del Ple del Consell.

DATA
26/07/2001
25/09/2001
20/11/2001
15/12/2001

Núm. sessió
1/2001
2/2001
1/2001 Extraordinari
3/2001

26/03/2002
06/06/2002
27/06/2002
24/09/2002
26/11/2002
17/12/2002

1/2002
1/2002 Extraordinari
2/2002
3/2002
2/2002 Extraordinari
4/2002

26/02/2003
26/03/2003
25/06/2003
24/09/2003
17/12/2003

1/2003 Extraordinari
1/2003
2/2003
3/2003
4/2003

31/03/2004
07/06/2004
30/06/2004
14/10/2004
22/12/2004

1/2004
1/2004 Extraordinari
2/2004
3/2004
4/2004

Sessions i modificacions
en la composició del Ple
(2001-2004)

A partir de llavors, el Ple s’ha reunit en les ocasions següents
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Quant a la composició, el Consell de Govern després d’haver rebut les corresponents designacions anomenà, tal com ordena la Llei 10/2000, els primers
membres del Consell Econòmic i Social de les nostres Illes, ordenats en el tres
grups que hem vist. El Ple, un cop fets certs ajusts, quedà conformat per les persones següents:
Composició inicial del Ple del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears
Grup I: associacions empresarials
Membres titulars
MEMBRES TITULARS
Organització
o institució
Josep Oliver Marí

Organització o institució

Isabel Guitart Feliubadaló

CAEB

Antoni Pons Ribes

CAEB

Miquel Vidal Fullana

CAEB

Manuel Gómez López

CAEB

Antonio Vilella Paredes

CAEB

Alfonso Ribas Prats

CAEB

Carlos Vidal Coll

CAEB

Jaume X. Rosselló Llabrés

PIMEB

Pablo Seguí Pons

PIMEB

Antonio Marqués Camps

PIMEB

Joan Serra Mayans

PIMEB

CAEB

Grup II: organitzacions sindicals

Sessions i modificacions
en la composició del Ple
(2001-2004)

Membres titulars

Organització o institució

Agustina Casanova Valdomar

CCOO

Ernest Surià Ruiz

CCOO

José Luis Reina Segura

CCOO

Ramón Carreras Torrent

CCOO

José A. Carmona Montalbàn

CCOO

José Navarro Campos

CCOO

Pedro Calvo Manteca

UGT

Carlos Moreno Gómez

UGT

Mateo Alorda Pascual

UGT

Andreu Ferrer Gomila

UGT

Manuel Pelarda Ferrando

UGT

Maite Silva Sànchez

UGT

tat de les Illes Balears
Lourdes Ramis Rebassa
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Grup III: organitzacions sectorials i institucions
Membres titulars

Rafel Dalmau i Maimó

Organització o institució

Sector Agrari

Antoni Riera Ribes

Sector Pesquer

Juli Mascaró Pons

Economia Social

Claudia de Haro Porres
Carles Manera Erbina
Lourdes Ramis Rebassa
Joan Rita Larrucea
Bartomeu Bennassar Vicens

Consumidors i usuaris
Universitat de les Illes Balears
Entitats locals
Protecció medi ambient
Govern de les Illes Balears

Miquel Alenyà Fuster

Govern de les Illes Balears

Joan Mayol Serra

Consell Insular de Mallorca

María Dolores Romeo Pérez

Consell Insular de Menorca

Francisco Luelmo Granados

Consell Insular d’Eivissa i Formentera

Mitjançant el Decret 77/2005, de 8 de juliol, de cessament dels membres del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 16 de juliol de 2005), es disposa el cessament de tots els membres del CES, titulars i
suplents, per expiració del termini del seu nomenament i la seva entrada en funcions fins a la presa de possessió dels nous membres. En aquest moment, la
composició era la mateixa que la que apareix a l’annex I del capítol I de l’Informe
d’activitats 2005 (Annex I. Composició del Ple. Titulars i suplents, p. 37)
5.3. Sessions i modificacions en la composició de la Comissió
Permanent (2001-2004)
El 26 de juliol del 2001, en el saló d’actes de la Conselleria de Treball i
Formació, se celebrà la primera sessió ordinària del CES, i s’elegiren els membres de la Comissió Permanent del Consell, que foren:
Titulars

Suplents
Isabel Guitart Feliubadaló (grup I,CAEB)

Suplents

Miquel Vidal Fullana (grup I, CAEB)

Joan Serra Mayans (grup I,PIMEB)

Jaume X. Rosselló Llabrés (grup I, PIMEB)

Manuel Pelarda Ferrando (grup II,UGT)

Andreu Ferrer Gomila (grup II, UGT)

José Navarro Campos (grup II, CCOO)

Ernest Surià Ruíz (grup II, CCOO)

Juli Mascaró Pons (grup III, economia social)

Joan Rita Larrucea (grup III, protecció del medi
ambient)

Lourdes Ramis Rebassa (grup III, entitats Locals) Joan Mayol Serra (grup III, Consell de Mallorca)
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Resum primer mandat (2001-2004)

Sessions i modificacions
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(2001-2004)

A partir de llavors, la Comissió Permanent del CES s’ha reunit:
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DATA
18/09/2001
17/10/2001
20/11/2001
11/12/2001

Núm. sessió
01/2001
02/2001
03/2001
04/2001

15/01/2002
02/02/2002
08/02/2002
19/03/2002
16/04/2002
21/05/2002
18/06/2002
16/07/2002
30/07/2002
17/09/2002
15/10/2002
19/11/2002
10/12/2002
22/01/2003
19/02/2003
19/03/2003
07/04/2003
30/04/2003
21/05/2003
18/06/2003
23/07/2003
31/07/2003
17/09/2003
22/10/2003
19/11/2003
10/12/2003

01/2002
02/2002
01/2002 Extraordinària
03/2002
04/2002
05/2002
06/2002
07/2002
02/2002 Extraordinària
08/2002
09/2002
10/2002
11/2002
01/2003
02/2003
03/2003
01/2003 Extraordinària
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
02/2003 Extraordinària
08/2003
09/2003
10/2003
11/2003

21/01/2004
25/02/2004
24/03/2004
21/04/2004
26/05/2004
23/06/2004
27/07/2004
03/09/2004
10/11/2004
15/12/2004

01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
01/2004 Extraordinària
08/2004
09/2004

Resum primer mandat (2001-2004)
Durant el mandat, la Comissió Permanent ha patit les modificacions de composició següents:
2002Membres titulars cessats
Membres titulars nomenats en el seu lloc
Membres titulars que en surten

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Juli Mascaró Pons (grup III)

Dolors Talens Aguiló (grup III)

Manuel Pelarda Ferrando (grup II)

Carlos Moreno Gómez

Membres suplents que en surten

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Andreu Ferrer Gomila (grup II)

Manuel Pelarda Ferrando (grup II)

2003
Membres titulars que han cessat
Membres titulars que en surten
Membres titulars que hi entren en el seu lloc
Membres titulars nomenats en el seu lloc
Josep Navarro Campos (grup II)

Manuel Cámara Fernández (grup II)

Dolors Talens Aguiló (grup III)

Jerònima Bonafé Ramis (grup III)

Jerònima Bonafé (grup III)

Gabriel Company Bauzà (grup III)

Lourdes Ramis (grup III)

Antoni Fuster Zanoguera (grup III)

Membres suplents cessats

Membres suplents nomenats en el seu lloc

Ernest Suriá Ruiz (grup II)

Josep Navarro Campos (grup II)

Joan Rita Larrucea (grup III)

Luis Vallcaneras Nebot (grup III)

Joan Mayol Serra (grup III)

Bartomeu Planells Planells (grup III)

2004
Membres suplents que en surten
Membres suplents que en surten
Membres suplents que hi
Jaume en
Xavier
Rosselló
entren
el seu
llocLlabrés (grup I)
Josep Navarro Campos (grup II)

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Joan Josep Díez Moya (grup I)
Catalina Ana Vicens Guillén (grup II)
Membres suplents nomenats en el seu lloc

En la sessió del 25 de setembre del 2001 es va començar el procés de constitució de les Comissions de Treball del CES.
En la sessió ordinària del CES del 18 de desembre del 2001 es va determinar
la composició i presidència de les comissions de treball permanents:
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5.4 Sessions i modficacions en la composició de les comissions
de treball (2001-2004)

Resum primer mandat (2001-2004)
La composició inicial de les Comissions de Treball del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears
Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient:
Titulars
Titulars
Suplents
Josep Oliver Marí (grup I)
Vicenç Tur Tur (grup I)

Suplents

Miguel Vidal Fullana (grup I)
Juan Matemalas Picó (grup I)

José Luís Reina Segura (grup II)

Alexandre Miquel Novajra (grup II)

Pedro Calvo Manteca (grup II)

Cecilio J.L. Serrano Montero (grup II)

Carles Manera Erbina (grup III)

Miquel Alenyà Fuster (grup III)

Rafel Dalmau Maimó (grup III)

Joan Mayol Serra (grup III)

Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals:
Titulars

Suplents

Titulars
Isabel Guitart Feliubadaló (grup I)
Suplents

Ana Reguera Rodríguez (grup I)

Manuel Gómez López (grup I)

Miguel Perelló Cuart (grup I)

José Navarro Campos (grup II)

Raquel Martin Jaurieta (grup II)

Manuel Pelarda Ferrando (grup II)

Diego Ruiz Molina (grup II)

Francisco Luelmo Granados (grup III)

Dolores Romeo López (grup III)

Juli Mascaró Pons (grup III)

Lourdes Ramis Rebassa (grup III)

Comissió d’Àrea Social:
Titulars
Titulars
Suplen
Antonio Vilella Paredes (grup I)

Alfonso Ribas Prats (grup I)

Antonio Pons Ribas (grup I)

Nicolás Ripoll Vallori (grup I)

Ernest Surià Ruíz (grup II)

Bernat Riutort Serra (grup II)
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Suplents

Maite Silva Sánchez (grup II)

José Reyes Bazalo (grup II)

Bartomeu Bennàssar Vicens (grup III)

Claudia de Haro Porres (grup III)

Dolores Romeo Pérez (grup III)

Francisco Luelmo Granados (grup III)

Pel que fa als primers presidents de les comissions de treball permanents foren
les següents persones:
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Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
President Vicenç Tur i Tur.
Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals
President: Josep Navarro Campos
Comissió d’Àrea Social
President: Bartomeu Bennàssar Vicens
Les reunions de les comissions foren:
Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
núm. reunió
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002
5/2002
6/2002
7/2002
8/2002
9/2002
10/2002
11/2002
12/2002
1/2003
2/2003
3/2003
4/2003
5/2003
6/2003
7/2003
8/2003
9/2003
1/2004
2/2004
3/2004
4/2004
5/2004

Sessions i modificacions
en la composició del Ple
(2001-2004)

DATA
10/05/2002
31/05/2002
13/06/2002
21/06/2002
29/07/2002
04/09/2002
06/09/2002
18/09/2002
09/10/2002
06/11/2002
11/11/2002
02/12/2002
15/01/2003
12/02/2003
21/02/2003
02/04/2003
23/04/2003
19/07/2003
30/07/2003
02/10/2003
29/10/2003
28/01/2004
10/03/2004
18/03/2004
30/07/2004
10/09/2004
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Modificacions en la composició de la Comissió de Treball d’Economia,
Desenvolupament Regional i Medi Ambient
2002
Membres titulars que en surten
Membres
titulars que hi
Membres suplents que en surten
entren en el seu lloc

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Pedro Calvo Manteca (grup II)

Cecilio Serrano Montero (grup II)

Membres suplents que en surten

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Cecilio Serrano Montero (grup II)

Carlos Moreno Gómez (grup II)

2003
Membres titulars que en surten
Membres
titulars que hi
Membres titulars que en surten
entren en el seu lloc

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

José Luis Reina Segura (grup II)

Manuel Cámara Fernández (grup II)

Carles Manera Erbina (grup III)

José Ignacio Aguiló Fuster (grup III)

Rafel Dalmau Maimó (grup III)

Esteve Bardolet Jané (grup III

Membres suplents que en surten

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Alexandre Miquel Novajra (grup II)

Josep Navarro Campos (grup II)

Miquel Alenyà Fuster (grup III)

Margalida Payeras Llodrà (grup III)

Joan Mayol Serra (grup III)

Gabriel Company
Bauzà
(grupenIII)el seu lloc
Membres
titulars que
hi entren

2004
Membres suplents que en surten

Membres
suplents que en surten
Josep Navarro Campos (grup II)
Membres suplents que hi
entren en el seu lloc

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Rafael Borràs Ensenyat (grup II)

Sessions i modificacions
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Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals
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DATA
05/07/2002
11/07/2002
30/07/2002
22/01/2003
05/02/2003
19/02/2003
05/03/2003
09/04/2003
21/03/2003
04/06/2003
09/07/2003
31/07/2003
21/01/2004
04/02/2004
05/05/2004
26/05/2004
24/06/2004
20/07/2004
22/09/2004
08/10/2004
01/12/2004

núm. reunió
1/2002
2/2002
3/2002
1/2003
2/2003
3/2003
4/2003
5/2003
6/2003
7/2003
8/2003
9/2003
1/2004
2/2004
3/2004
4/2004
5/2004
6/2004
7/2004
8/2004
9/2004

DATA
05/07/2002
11/07/2002
30/07/2002
22/01/2003
05/02/2003
19/02/2003
05/03/2003
09/04/2003
21/03/2003
04/06/2003
09/07/2003
31/07/2003
21/01/2004
04/02/2004
05/05/2004
26/05/2004
24/06/2004
20/07/2004
22/09/2004
08/10/2004
01/12/2004

núm. reunió
1/2002
2/2002
3/2002
1/2003
2/2003
3/2003
4/2003
5/2003
6/2003
7/2003
8/2003
9/2003
1/2004
2/2004
3/2004
4/2004
5/2004
6/2004
7/2004
8/2004
9/2004

Resum primer mandat (2001-2004)

Modificacions en la composició de la Comissió de Treball d’Ocupació i
Relacions Laborals
2002
Membres suplents que en surten
Membres suplents que en surten

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Francisco Luelmo Granados (grup III)

Francesc Planells Costa (grup III)

Juli Mascaró Pons (grup III)

Dolors Talens Aguiló (grup III)

Membres titulars que en surten

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Diego Ruiz Molina (grup II)

Miguel Ángel Bordoy Marí (grup II)

Dolores Romeo Pérez (grup III)

Mª Mar Mañas Molina (grup III)

2003
La presidència d’aquesta Comissió, per acord del Ple 4/2003, de 17 de desembre, passa de Josep Navarro Campos a Manuel Pelarda Ferrando.
Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Fernando Galán Guerrero (grup II)
Jerònima Bonafé Ramis (grup III)

Francesc Planells Costa (grup III)

Bartolomé Planells Planells (grup III)

Membres suplents que en surten

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Raquel Martín Jaurieta (grup II)

Josep Navarro Campos (grup II)

Mª del Mar Mañas Molina (grup III)

Javier Tejero Isla (grup III)

Lourdes Ramis Rebassa (grup III)

Jeroni Albertí Picornell (grup III)

113

Sessions i modificacions
en la composició del Ple
(2001-2004)

Membres titulars
queque
en surten
Membres
titulars
en surten
Membres
titulars
que(grup
hi II)
Josep Navarro
Campos
entren
en el seu
Dolors Talens
Aguilólloc
(grup III)

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Resum primer mandat (2001-2004)
2004
Membres suplents que en surten
Membres
suplents
hi
Membres suplents
queque
en surten
entren en el seu lloc
Josep Navarro Campos (grup II)

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Baltasar Piñeiro Picó (grup II)

Comissió d’Àrea Social
DATA
22/05/2002
29/05/2002
19/07/2002
24/07/2002
31/07/2002
03/09/2002
10/09/2002
10/09/2002
16/09/2002
17/10/2002
15/01/2003
12/02/2003
20/03/2003
16/07/2003
23/07/2003
28/01/2004
18/02/2004
28/04/2004
12/05/2004
02/06/2004
19/07/2004
12/09/2004

núm. reunió
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002
5/2002
6/2002
7/2002
8/2002
9/2002
10/2002
1/2003
2/2003
3/2003
4/2003
5/2003
1/2004
2/2004
3/2004
4/2004
5/2004
6/2004
7/2004
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Modificacions en la composició de la Comissió de Treball d’Àrea Social
2002
Membres titulars que en surten
Membres titulars
que
en surten
Membres
titulars
que
hi
entren
el seu
lloc(grup III)
Doloresen
Romeo
Pérez
Membres suplents que en surten

Francisco Luelmo
Granados
(grup
III)
Membres
suplents
que en
surten
Membres suplents que hi
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Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Mª Mar Mañas Molina (grup III)
Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Francesc Planells Costa (grup III)

Resum primer mandat (2001-2004)
2003
Membres titulars que en surten
Membres
titulars
que
hi
Membres titulars
que
en surten

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Ernest Surià Ruiz (grup II)

Eva Cerdeiriña Outerial (grup II)

Bartomeu Bennàssar Vicens (grup III)

Margarita Bordoy Seguí (grup III)

Mª del Mar Mañas Molina (grup III)

Antoni Fuster Zanoguera (grup III)

Membres suplents que en surten

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Bernat Riutort Serra (grup II)

Marta Balcells Martí (grup II)

Clàudia de Haro i Porres (grup III)

Magdalena Bordoy Seguí (grup III)

Francesc Planells Costa (grup III)

Miquel Alenyà Fuster (grup III)

La presidència d’aquesta Comissió, per Acord del Ple 3/2003, de 24 de setembre, passa a exercir-se per Antoni Fuster Zanoguera.

5.5. Els dictàmens i informes emesos durant el primer mandat
pel Ple i per la Comissió Permanent (2001-2004)
En el període comprès entre el 2001 i el 2004 la tasca consultiva i assessora del
CES s’ha reflectit en els documents següents:
➢ Dictamen núm. 1/2001, sobre el Projecte de Decret pel qual es desplega la Llei 7/2001, de 23 d’abril, de l’impost sobre les estades turístiques d’allotjament, destinat a la dotació del fons per a la millora de l’activitat turística i la preservació del medi ambient.

➢ Dictamen núm. 03/2001 del Consell Econòmic i Social sobre el
Projecte de decret pel qual es modifica el decret 29/1997, de 18 de
febrer, pel qual s’estableix el marc normatiu de les ajudes per als sectors comercial, industrial i de serveis del les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 04/2001 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears sobre el projecte de Decret de regulació i desenvolupament del
Pla autonòmic balear d’ajudes a la Promoció i Accés a l’Habitatge.
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➢ Dictamen núm. 02/2001 del Consell Econòmic i Social sobre el
Projecte de decret pel qual es regula l’adscripció, la composició i el
règim de funcionament del Consell Assessor de Comerç de les Illes
Balears.

Resum primer mandat (2001-2004)
➢ Dictamen núm. 01/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret de modificació de l’article 37 del
Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i sobre -en general- la procedència de l’emissió de dictamen preceptiu
respecte dels projectes de decret en matèria del personal funcionari i/o
laboral que presta serveis a l’Administració pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 02/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el Registre de
Parelles Estables de les Illes Balears i se’n regulen l’organització i la
gestió.
➢ Dictamen núm. 03/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret de modificació de determinats articles del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament
de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
➢ Dictamen núm. 04/2002 del Consell Econòmic i Social, sobre el
Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de cicle formatiu
de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en animació
turística.
➢ Dictamen núm. 05/2002 del Consell Econòmic i Social, sobre el
Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de cicle formatiu
de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en gestió administrativa.
➢ Dictamen núm. 06/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears relatiu al Projecte de decret sobre programació de l’edificació.

Els dictàmens i informes emesos
durant el primer mandat (2001-2004)

➢ Dictamen núm. 07/2002, del Consell Econòmic i Social sobre el
Projecte de decret pel qual es crea la Unitat d’Informació i Tràmit i s’implanta la liberalització industrial en l’àmbit de les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 08/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu a l’Avantprojecte de llei de salut de les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 9/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears relatiu a l’Avantprojecte de llei reguladora del creixement urbanístic de les Illes Balears.
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➢ Dictamen núm. 10/2002, del Consell Econòmic i Social sobre el
Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de cicle formatiu
de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en comerç.
➢ Dictamen núm. 11/2002, del Consell Econòmic i Social sobre el
Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de cicle formatiu
de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
➢ Dictamen núm. 12/2002 del Consell Econòmic i Social, sobre el
Projecte de decret pel qual es prorroga el termini d’adaptació de les
societats cooperatives a la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives.
➢ Dictamen núm. 13/2002, del Consell Econòmic i Social sobre
l’Avantprojecte de llei de cooperatives de les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 14/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu a l’Avantprojecte de llei sobre drogodependències i
altres conductes addictives a les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 15/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears sobre l’Avantprojecte de llei de serveis socials.
➢ Dictamen núm. 16/2002, del Consell Econòmic i Social sobre
l’Avantprojecte de llei de cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les Illes Balears.

➢ Dictamen núm. 18/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Reglament de
supressió de barreres arquitectòniques.
➢ Dictamen núm. 19/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu a l’Avantprojecte de llei reguladora de l’ordenació urbanística de les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 20/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret
26/2002, de 22 de febrer, pel qual es desplega la Llei 7/2001, de 23 d’a-
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➢ Dictamen núm. 17/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears sobre el Projecte de decret per mitjà del qual es regulen les
ajudes complementàries al Pla d’habitatge estatal 2002/2005.

Resum primer mandat (2001-2004)
bril, de l’impost sobre les estades a empreses turístiques d’allotjament,
destinat a la dotació del fons per a la millora de l’activitat turística i la
preservació del medi ambient.
➢ Dictamen núm. 21/2002, del Consell Econòmic i Social sobre el
Projecte de decret pel qual es regulen els acolliments familiars i l’adopció.
➢ Dictamen núm. 22/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears relatiu a l’Avantprojecte de llei de les fiances sobre els contractes d’arrendament de finques urbanes.
➢ Dictamen núm. 23/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears relatiu a la Proposta de declaració d’obligacions de servei
públic en les rutes aèries interbalears, amb la Península i marítimes.
➢ Dictamen núm. 24/2002, 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 superior corresponent al títol de tècnic superior en administració de sistemes informàtics.
➢ Dictamen núm. 01/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret, modificador del Decret 89/1987,
de 4 de juliol, el qual regula el règim retributiu i de condicions de treball
del personal funcionari que ocupa llocs de treball al Servei Balear de la
Salut.
➢ Dictamen núm. 02/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic del
Govern de les Illes Balears.

Els dictàmens i informes emesos
durant el primer mandat (2001-2004)

➢ Dictamen núm. 03/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la carta dels
drets dels ciutadans.
➢ Dictamen núm. 04/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret
92/1989, de 19 d’octubre, de regulació d’òrgans rectors de les caixes
d’estalvis amb domicili social a les Illes Balears, i es regula l’obra social
de les caixes d’estalvis que operin a les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 05/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la qualificació
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de les iniciatives empresarials d’inserció i es crea el registre d’iniciatives empresarials d’inserció de les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 06/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Baleaers, sobre el cas Agroilla, com a exemple de bones pràctiques de
gestió agrícola.
➢ Dictamen núm. 07/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum
del cicle formatiu de grau mitjà, corresponent al títol de tècnic en
Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell.
➢ Dictamen núm. 08/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el treball fix discontinu a les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 09/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre els índexs de qualitat en el treball.
➢ Dictamen núm. 10/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum
de cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic de conducció d’activitats fisioesportives en el medi natural.

➢ Dictamen núm. 12/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret del Reglament que regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments
selectius d’accés a la funció pública i per a l’ocupació de llocs de treball en l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
➢ 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.
➢ Dictamen núm. 02/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el sistema estadístic de les Illes Balears.
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➢ Dictamen núm. 11/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu a Projecte de decret pel qual es regulen els requisits
mínims exigibles per a l’obertura d’establiments de perruqueria, estètica i assessorament d’imatge personal.

Resum primer mandat (2001-2004)
➢ 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.
➢ 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.
➢ 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.
➢ 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.
➢ 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.
➢ 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.

Els dictàmens i informes emesos
durant el primer mandat (2001-2004)

➢ Dictamen núm. 09/2004, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu a l’Avantprojecte de llei de cooperació per al desenvolupament.
➢ 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
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➢ Informe núm. 1/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears: comentaris a l’Avantprojecte de la llei reguladora de l’ordenació urbanística a les Illes Balears.
➢ Informe núm. 2/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre la Proposta de declaració d’obligacions de servei públic
en les rutes aèries interbalears, amb la Península i marítimes.
➢ Informe núm. 1/2004, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre la negociació col·lectiva a les Illes Balears.

-

Llei del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu reglament. Edició bilingüe català-castellà. Palma: Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, 2002. En format de paper

-

Informe d’activitats 2001, Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, 2002. En format de paper.

-

Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001, Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
2002. ISBN 84-607-6163-0. En format de paper, CD i CD-Card.

-

Informe d’activitats 2002, Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, 2003. En format de paper i CD-CARD.

-

Pagesos en un consell d’administració: El cas Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola, Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, 2003. ISBN 84-607-8337-5. Amb la col·laboració de Caixa
Rural de Balears.

-

El treball fix discontinu a les Illes Balears: Estudi tècnic. Converses.
Dictamen. Edició bilingüe català-castellà. Palma: Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, 2003. Amb la col·laboració de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, CAM.

-

Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les
Illes Balears. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
2003. ISBN 84-607-8556-4. Amb la col·laboració de Sa Nostra.
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5.6. Publicacions (2001-2004)
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-

Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2002, Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
2003. ISBN 84-607-9195-5. En format de paper i CD-CARD.

-

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.

-

Informe d’activitats 2003. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, 2004. En format de paper i CD-Card.

-

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.

-

Normes socials de les Illes Balears. Palma: Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, 2004. ISBN 84-609-1641-3.

-

Comportament de la productivitat i la competitivitat a les Illes Balears.
Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2004. ISBN 84609-2148-4. En format de paper i CD.

-

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 84-609-2960-4. En format de paper i CD-Card.

-

La negociació col·lectiva a les Illes Balears. Informe. Estudi tècnic.
Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2004. ISBN 84609-2961-2
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5.7. Elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears
La primera Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria, corresponent al
2002, va presentar la següent composició:
President:

Carles Manera Erbina

(grup III, UIB)

Membres titulars:

Antoni Pons Ribas
Joan Serra Mayans
Mateu Alorda Pascual
Ernest Surià Ruiz

(grup
(grup
(grup
(grup
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I, CAEB)
I, PIMEB)
II, UGT)
II, CCOO)

Resum primer mandat (2001-2004)
Joan Mayol Serra

(grup III, Consell
Insular de Mallorca)

Membres convidats:
➢ Vicenç Tur Tur (grup I, CAEB), president de la Comissió de Treball
d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient del CES.
➢ Josep Navarro Campos (grup II, CCOO), president de la Comissió de
Treball d’Ocupació i Relacions Laborals.
➢ Sr. Bartomeu Bennàssar Vicens (grup III, en representació del Govern
de les Illes Balears), president de la Comissió de Treball d’Àrea Social.
- El dia 10 de març de 2004 i seguint els acords del Ple de dia 17 de desembre
de 2003, la comissió de treball va canviar i es va constituir formalment, amb els
membres següents:
President:

José Ignacio Aguiló Fuster

(grup III, UIB)

Membres titulars:

Isabel Guitart Feliubadaló
Miquel Vidal Fullana
Cecilio Serrano Montero
Fernando Galán Guerrero
Esteban Bardolet Jané

(grup I, CAEB)
(grup I, CAEB)
(grup II, UGT)
(grup II, CCOO)
(grup III, expert
Govern)

Membres convidats:

Aquesta composició s’ha mantingut inalterable fins al primer trimestre del 2005,
quan la representació d’UGT va passar de Cecilio Serrano Montero a Juan
Herranz Bonet, el nou titular.
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➢ Vicenç Tur Tur (grup I, CAEB), president de la Comissió de Treball
d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient )
➢ Manuel Pelarda Ferrando (grup II, UGT), president de la Comissió de
Treball d’Ocupació i Relacions Laborals)
➢ Antoni Fuster Zanoguera (grup III, entitats locals), president de la
Comissió de Treball d’Àrea Social)

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Resum primer mandat (2001-2004)
REUNIONS DE LA COMISSIÓ DE TREBALL D’ELABORACIÓ DE LA
MEMÒRIA (2002-2004)
DATA
23/05/2002
10/06/2002
17/06/2002
19/03/2003
23/04/2003
14/05/2003
28/05/2003
11/06/2003
04/07/2003
10/03/2004
18/03/2004
25/03/2004
24/04/2004
28/05/2004
24/06/2004
21/09/2004
08/10/2004
13/10/2004
20/10/2004
20/12/2004

núm. reunió
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002
1/2003
2/2003
3/2003
4/2003
5/2003
6/2003
1/2004
2/2004
3/2004
4/2004
5/2004
6/2004
7/2004
8/2004
9/2004
10/2004
11/2004

5.8. Celebració de conferències, presentacions, compareixences i seminaris en el CES

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

CONFERÈNCIES
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•

21 de maig de 2002: taula rodona. “Els protagonistes del CES. Experiències en el CES estatal”. Conferenciants: Luis Fabián Márquez
Sánchez (CEOE), Manuel de la Rocha Rubí (UGT) i Julián Ariza Rico
(CCOO).

•

18 de juny de 2002: “Els fluxos de finançament entre l’Estat i les comunitats autònomes”. Conferenciant: Dr. Guillem López Casanovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona
i director del Centre de Recerca en Economia de la Salut.

Resum primer mandat (2001-2004)
•

1 de juliol de 2002: “Posicions de domini de mercat i defensa de la
competència: algunes reflexions al cas del turisme”. Conferenciant: Dr.
Amadeu Petitbó i Joan, catedràtic d’economia política i hisenda pública de la Universitat de Barcelona i director de la Fundación Rafael del
Pino.

•

25 de juny de 2003: el professor Santiago Cavanillas Múgica, catedràtic de dret civil de la UIB i director del Centre d’Estudis de Dret i
Informàtica de les Illes Balears (CEDIB), impartí la conferència “Cómo
afecta la regulación del comercio electrónico a turistas y consumidores
en la CAIB”, a la seu del CES.

COMPAREIXENCES DE CONSELLERS
Han comparegut en el CES per explicar la seva acció de govern:
29 de gener de 2002:
Consum.

Aina Salom i Soler, consellera de Salut i

•

27 de febrer de 2002: Príam Villalonga Cerdà, conseller d’Innovació i
Energia.

•

12 de març de 2002: Francesc Quetglas Rosanes, conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

•

16 d’abril de 2002: Pere Sampol i Mas, conseller d’Economia, Comerç
i Indústria.

•

13 de febrer de 2003: Margalida Roselló Pons, consellera de Medi
Ambient, en compliment de l’acord del ple de 17 de desembre de 2002,
compareix a la seu del CES.

•

2 de juny de 2004: 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.

SEMINARIS I PARTICIPACIONS TÈCNIQUES
•

11 d’octubre de 2002: s’enceta la primera fase del debat transnacional
EU.R.DEBAT (EUROPEAN REGIONAL DEBATE) coorganitzat amb el
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•

Resum primer mandat (2001-2004)

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

Centre Balears Europa (CBE) i la Direcció General de Relacions
Europees i per a la Mediterrània de la Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears. Aquest primer debat tengué lloc a
Menorca, a la seu del Consell Insular, i es discutí sobre el model social
europeu a partir de la ponència presentada per José Maria Zufiaur
Narvaiza, conseller del Comitè Econòmic i Social Europeu, i del qüestionari preparat pels serveis tècnics del CES, que va ser contestat per
part dels participants en representació de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats socials representatives de la societat menorquina. El seguí un altre debat sobre el nou concepte de la ciutadania
europea organitzat pel CBE. Els debats a Eivissa i Formentera i a
Mallorca varen seguir el mateix format i ponents que el debat de
Menorca. A Eivissa fou el 18 d’octubre i a Mallorca, els 13 i 14 de desembre de 2002.
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•

8 i 9 de novembre de 2002: primera sessió de treball amb els responsables de l’empresa Agroilla per elaborar una proposta-esborrany de
pla estratègic, que es discutí posteriorment en una comissió d’experts
a Can Tàpera.

•

28 i 29 de novembre de 2002: va tenir lloc a Can Tàpera el seminari
internacional sobre el Pla de recerca i desenvolupament de les Illes
Balears organitzat pel CES amb la col·laboració institucional de la
Conselleria d’Innovació i Energia. El seminari fou dirigit pel Dr. Josep
Ma Bricall i Masip (Universitat de Barcelona)

•

El dia 28 de febrer de 2003 va tenir lloc el Seminari obert sobre el projecte Agroilla. Hi participaren més de trenta persones: representants de
Mercabarna, l’Ajuntament de Palma, Conselleria d’Agricultura, la UIB,
UCABAL, ASAJA, Unió de Pagesos, tècnics i socis d’Agroilla. S’hi presentà a discussió el Pla estratègic aprovat pels responsables de l’empresa Agroilla i que havia estat debatut a un seminari previ a porta tancada (fet a Can Tàpera) el 8 i 9 de novembre de 2002.

•

Els 12, 13 i 14 de març de 2003 va tenir lloc el I Congrés d’Economia,
organitzat per la Conselleria d’Economia i Hisenda. El president del
CES formà part de la Taula d’Honor del Congrés, com a membre del
Comitè d’Honor, i participà a l’acte d’inauguració i de clausura.

•

21 i 22 de març de 2003: dins del marc de l’EU.R.DEBAT, debat a
Lisboa sobre “L’ampliació de la Unió europea”. El responsable de l’organització del debat fou la Comissão de Coordenação da Região de
Lisboa e Vale do Tejo. Per part del CES hi assistiren els consellers

Resum primer mandat (2001-2004)

•

28 i 29 de març de 2003: segones Jornades de l’EU.R.DEBAT: a
Gènova (sobre “El paper de les regions i ens locals en la construcció
europea”), coordinat per l’Euro Info Centre – Liguria i la Unione delle
Camere di Commercio Industria e Agricoltura della Liguria/Regione
Liguria. Hi assistiren els consellers del CES Carlos Moreno Gómez
(grup II), Lourdes Ramis Rebassa (grup III) i l’assessor econòmic del
CES.

•

11 i 12 d’abril de 2003: les terceres Jornades del projecte EU.R.DEBAT
es realitzen al Parc bit de Palma, organitzades pel Centre Balears
Europa, la Direcció General de Relacions Europees i per a la
Mediterrània del Govern de les Illes Balears i pel CES, repartides en
tres sessions: en la primera sessió es debatí “El model social europeu.
La nova ciutadania europea”; en la segona sessió es féu un “Intercanvi
d’aportacions de cada debat sectorial europeu” amb les conclusions
dels fòrums de Lisboa, Gènova i les Illes; la tercera fou la “Sessió de
cloenda del debat regional europeu. EU.R.DEBAT”. Com a activitat
complementària, el dia 11, i dins el marc de la Regió Europea de l’any
2003, s’inaugurà l’exposició “Les regions de la UE. El cas de les
Balears. El projecte EU.R.DEBAT. El futur de la UE. La Constitució
Europea. L’ampliació de la UE”, al Centre Flassaders de Palma. Les
conclusions dels debats, entre d’altra informació, es pogueren consultar a l’adreça www.eurdebat.org.

•

11 de setembre de 2003 va tenir lloc Calvià l’Audició europea “Por un
turismo para todas las personas y socialmente sostenible”, co-organitzat pel CES i el Comitè Econòmic i Social d’Europa, amb la col·laboració dels Ajuntaments de Calvià i Palma i la Conselleria de Turisme.

•

Del 15 al 19 de desembre de 2003 tingué lloc a la localitat siciliana de
Caltagirone les Jornades “Lo Sviluppo Locale nei Paesi Neolatini.
Workshop Internazionale”, organitzades per l’Agenzia di Sviluppo
Integrato, a les qual assistiren l’assessor econòmic, Ferran Navinés
Badal, i el cap de Gabinet del CES, Miquel Guillem Campins, que hi
participaren amb una ponència sobre l’experiència d’Agroilla.

•

Els dies 5 i 6 de febrer de 2004, 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 confec-
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ció 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.
•

31 de maig de 2004: l’assessor econòmic firma part dels ponents del
Seminari “Associacionisme sindical i empresarial a la Unió Europea i
als països de l’ampliació” que, organitzat per l’Institut Complutense
d’Estudis Internacionals, amb la col·laboració del CES de Castella La
Manxa i el de les Illes Balears va tenir lloc a Madrid. El títol de la seva
intervenció fou: “Experiència espanyola de diàleg social. El CES de
Balears”

•

1 de juny de 2004: 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. Entre d’altres temes, s’hi presentà l’estudi del CES de les
Illes Balears La qualitat del treball: una proposta d‘indicador, a càrrec
de Martí Parellada i Sabata i Gemma Garcia Borsa, de la Universitat de
Barcelona

•

10 i 11 de juny de 2004: Seminari sobre el CES com a àmbit de participació en l’elaboració de les normes, a l’hotel Palas Atenea de Palma.
Entre altres ponències, destacam la intervenció de Jaime Montalvo
Correa, president del Consell Econòmic i Social del Regne d’Espanya.

•

24 de setembre de 2004: 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 competitivitat i productivitat a les Illes Balears, juntament amb Mauricio Beltrán Pascual.

•

27 de setembre de 2004: 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 Countires and in Latin America: Endogeous
Development and Clusters of SMEs”, organitzat per la Universitat
d’Insúbria i que tengué lloc a Varese (Itàlia).

PRESENTACIONS
•
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19 de març de 2003: el Cercle d’Economia i la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera presentaren als
consellers del CES l’estudi Situación actual y perspectivas de la indus-
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•

El 21 de juliol de 2003 va tenir lloc la presentació de la publicació
Pagesos en un consell d’administració: El cas Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola, que va tenir lloc als locals d’Agroilla a
Mercapalma. Formaren part de la mesa de presentació la batlessa de
Palma, Catalina Cirer Adrover, el director general de Desenvolupament
Rural, Joan Morell Marquès, el conseller de Treball i Formació,
Guillermo de Olives Olivares, el gerent de Mercabarna, Jordi Maymó i
Asses, el gerent de Mercapalma, Juan Dueñas Abril, el president
d’Agroilla, José Mestre Alzamora, el gerent d’Agroilla, Guillem Adrover
Sitges i la regidora de Sanitat de l’Ajuntament de Palma, Marina Sans
Barrueco. Per part del CES, el president, Francesc Obrador i Moratinos
i l’assessor econòmic, Ferran Navinés Badal.

•

El dia 14 d’octubre de 2003 es presentà la publicació El treball fix discontinu a les Illes Balears: Estudi tècnic. Converses. Dictamen a la seu
del Parlament de les Illes Balears. Presidí l’acte Pere Rotger Llabrés,
president del Parlament. Els altres membres de la mesa de presentació foren Guillermo de Olives Olivares, conseller de Treball i Formació,
Josep Oliver Marí, vicepresident 1r del CES, Mateu Alorda Pasqual,
vicepresident 2n del CES, Gabriel Sagristà Ramis, director d’expansió
de la CAM (entitat que col·laborà en la publicació) i el president i el
secretari general, Pere Aguiló Crespí, del CES.

•

16 de setembre de 2004: la presentació de la publicació Normes
socials de les Illes Balears té lloc al 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; Cristóbal
Huguet Sintes, conseller de Treball i Formació (en qui el president
Matas delegà l’assistència), Maria Rosa Puig Oliver, consellera de
Presidència i Esports; Lluís Segura Ginard, director de l’Institut
d’Estudis Autonòmics, qui fou l’encarregat de la presentació pròpiament dita, i el president.

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA SOCIOECÒNOMICA (institucionals i al
públic en general)
•

5 de desembre de 2002: recepció amb el president del Govern per presentar la Memòria del CES sobre l’Economia, el Treball i la Societat
2001.
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•

11 de desembre de 2002: presentació en el Parlament de les Illes
Balears de la Memòria del CES sobre l’Economia, el Treball i la
Societat 2001.

•

18 de desembre de 2002: presentació en el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera de la Memòria del CES sobre l’Economia, el Treball i la
Societat 2001.

•

20 de gener de 2003: presentació per part del president, el secretari
general i l’assessor econòmic de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2001 a la presidenta i
vicepresidenta del Consell Insular de Menorca, membres del CES de
Menorca i agents socials.

•

6 de març de 2003: presentació al batle de Formentera, Isidor Torres
Cardona, i a l’assemblea de la PIME de Formentera –amb l’assistència
de 22 empresaris-, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2001.

•

25 de novembre de 2003: el president, el secretari general i l’assessor
econòmic del CES, juntament amb el vicepresident Mateu Alorda
Pascual i José Ignacio Aguiló Fuster, president de la Comissió de
Treball d’Elaboració de la Memòria, lliuren al Govern (representat per
la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs Ferragut, en qui ha delegat
el president Matas), la Memòria del CES corresponent a l’any 2002.

•

27 de novembre de 2003: el president i el secretari general visiten el
conseller de medi Ambient, Jaume Font Barceló, i li lliuren un exemplar
de la Memòria del CES 2002.

•

27 de novembre de 2003: es presenta, al públic en general, la Memòria
del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears
2002 a la sala d’actes del Parlament. Formaren la taula de presentació
Pere Rotger Llabrés, president del Parlament i, per part del CES,
Francesc Obrador i Moratinos, president; Josep Oliver Marí, vicepresident 1r pel grup empresarial; Pere Aguiló Crespí, secretari general;
José Ignacio Aguiló Fuster, president de la Comissió de Treball de la
Memòria del CES 2002, i Ferran Navinés Badal, assessor econòmic.
Assistí a l’acte Guillermo de Olives Olivares, conseller de Treball i
Formació.

•

Primer de desembre de 2003: el president i el secretari general visiten
el conseller de Turisme, Joan Flaquer Riutort, i li lliuren un exemplar de
la Memòria del CES 2002.

•

2 de desembre de 2003: coincidint amb el Ple del Parlament, es reparteixen exemplars de la Memòria del CES 2002 als diputats.

•

4 de desembre de 2003: presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002 al Consell
Insular de Menorca. Es lliurà a Joana Ma Barceló Martí, presidenta d’aquesta institució, i a Damià Borràs Barber, vicepresident segon i conseller responsable del CES de Menorca.

•

Dia 12 de desembre de 2003: es presenta la Memòria del CES sobre
l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002 al Consell
Insular d’Eivissa i Formentera.

•

22 de gener de 2004 es reuneix en sessió ordinària el Ple del Consell
Econòmic i Social de Menorca; com a primer punt de l’ordre del dia, el
president i l’assessor econòmic, Ferran Navinés, hi presenten la
Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2002.

•

23 de novembre de 2004: 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.

•

24 de novembre de 2004: 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 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.

•

2 de desembre de 2004: 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.
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•

3 de desembre de 2004: 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.

•

10 de desembre de 2004: el president, el secretari general i l’assessor
econòmic presenten la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i
la societat de les Illes Balears 2003 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.

5.9. Relacions institucionals i amb els mitjans de comunicació
- Amb l’ administració
Des de la seva constitució el CES s’ha implicat en una intensa tasca de relacions institucionals. Per part del president, vicepresidents i secretari general de
la Institució s’han visitat a totes les autoritats públiques de la comunitat autònoma: Presidència del Govern de les Illes Balears, presidències dels consells insulars, consellers del Govern de les Illes, Delegació del Govern, president del
Tribunal Superior de Justícia, grups parlamentaris, institucions de la Seguretat
Social … i els representants de la societat civil organitzada: Rectorat de la UIB,
degans de col·legis profesionals, organitzacions sindicals no representades en
el CES, principals entitats financeres, associacions veïnals, … I tot això per tal
de constituir una xarxa de relacions que considerem essencial perquè el CES
sigui una institució útil a la societat de les nostres Illes.

Relacions institucionals
i amb els mitjans de comunicació

Del 2002, podem destacar la visita dels representants de la nostra institució a
consellers del Govern de les Illes Balears, als consells insulars, a les entitats
més rellevants de l’administració estatal a les Illes Balears (INEM, INSS,
TSJIB,…), a diversos ajuntaments, etc. També en podem destacar la reunió rectoral amb els presidents dels CES de Catalunya, País Valencià i Illes Balears a
la Universitat Jaume I de Castelló.
El president i el secretari general del CES dugueren a terme durant el 2003 una
intensa tasca de relacions institucionals, de les quals destacam les relacionades
amb la nova legislatura i amb la presentació a pràcticament tots els nous consellers (amb una més accentuada relació amb el conseller de Treball i Formació)
i al nou president del Parlament de les Illes Balears. A més, s’han visitat els
grups parlamentaris i el nou delegat del Govern. Altres relacions que podem
remarcar són les reunions institucionals amb la Sindicatura de Comptes i el
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Consell Consultiu així com l’audiència que ens concedí la nova batlessa de
Palma.
El 2004 seguí la tasca institucional de donar a conèixer-nos: als grups parlamentaris, a diversos consellers (en destacam novament la relació amb el conseller de Treball i Formació), a directors generals i als consells insulars (especialment al de Menorca). D’aquestes visites, podem remarcar les fetes per presentar la publicació Normes socials de les Illes Balears als consellers de Salut i
Consum; de Presidència i Esports i de Treball i Formació. En aquest sentit, també podem comentar el lliurament al conseller de Comerç, Indústria i Energia de
les ponències del Seminari “Els sistemes productius locals del calçat i la confecció en pell a Balears. La comarca del Raiguer”. Quant a l’administració central, podem destacar la visita al nou delegat del Govern i al nou president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
En relació a les presentacions institucionals, sens dubte destaca l’acte de lliurament oficial al Govern de les Illes Balears, representat per la vicepresidenta
Rosa Estaràs Ferragut, del Document de Suggeriments sobre la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears i l’Informe d’Activitats 2003 (23 de juliol
de 2004), que foren novament presentats institucionalment, en aquesta ocasió
al president del Parlament de les Illes Balears (27 de juliol de 2004).
Pel que fa al Parlament de les Illes Balears, el 17 de novembre el president compareix davant de la Comissió no permanent d’estudi de la millora per part de
l’Estat, del finançament de les competències en matèria d’educació i sanitat,
ateses les noves demandes de l’augment demogràfic i la necessitat de millora
del servei i les instal·lacions, comissió creada per acord de la Mesa del
Parlament.
- Amb altres institucions

Així, podem destacar les presentacions i relacions de la nostra institució amb
representants de diverses entitats bancàries i d’assegurances: Banc de Crèdit
Balear, Caixa Rural Balears, “la Caixa”, la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
Caixa Colonya, Banca March, “Sa Nostra”, Caja Madrid, Bancaixa, Mapfre.
És així mateix remarcable una intensa tasca de relació amb associacions de
caràcter social com Càritas Diocesana de Mallorca, AMADIP, Cáritas, Fundació
Deixalles, Projecte Home, a més dels diversos bisbats. També les col·labora-
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cions amb AMIB i FELIB, i altres entitats com AELIB, Nuredduna, cambres de
comerç, col·legis professionals (sobretot els de Graduats Socials, Advocats,
Economistes i Arquitectes), el Cercle d’Economia de Mallorca, Cercle de
Recerca Econòmica, l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Vilalonga,
Nuredduna Consum, el TAMIB, IMEDEA, etc.
- Amb les organitzacions i institucions representades en el CES
En aquest apartat, incloem els actes de relació amb les institucions i organitzacions representades al Ple de CES. Així es va participar a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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14 de gener de 2002: assistència a l’exposició sobre el 25è aniversari
de CCOO.
20 de gener de 2002: assistència als actes de celebració del 25è aniversari de CCOO.
30 de gener de 2002: jornada d’estudi i comunicació amb tots els consellers del CES per analitzar les funcions del CES, de les organitzacions que hi són representades i de l’equip tècnic.
14 de febrer: reunió amb els consellers de CAEB, per elaborar el pla
de treball de l’any.
18 de febrer: reunió amb els consellers de CCOO, per elaborar el pla
de treball de l’any.
19 de febrer: reunió amb els consellers d’UGT, per elaborar el pla de
treball de l’any.
28 de febrer: reunió amb els consellers de PIMEB, per elaborar el pla
de treball de l’any.
5 de març: reunió amb els consellers de CCOO, per elaborar el pla de
treball de l’any.
26 i 27 d’abril de 2002: assistència al Congrés d’UGT (sector hoteleria).
10 i 11 de maig de 2002: assistència al Congrés d’UGT a Balears.
15 de juny de 2002: assistència a l’assemblea de la Unió de cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB).
24 de juliol de 2002: assistència a la graduació dels nous llicenciats del
curs 2001-2002 a la UIB.
5 i 6 de setembre de 2002: assistència al Congrés d’UGT (sector transports).
25 d’octubre de 2002: assistència al 25è aniversari de PIMEEF.
31 d’octubre de 2002: presentació del CES a l’Associació Nureddunna.
3 de desembre de 2002: assistència a la celebració del 25è aniversari
de CAEB.
19 de febrer de 2003: inauguració de la nova seu de la FELIB
(Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears).
18 de març de 2003: acte commemoratiu del vintè aniversari de la
Universitat de les Illes Balears i lliurament de medalles d’or i argent,

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

realitzat a l’edifici Son Lledó de la UIB.
9 d’abril de 2003: Jornada sobre Cooperativisme de Consum, organitzada per UCTAIB (Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes
Balears) i Hispacoop (Confederación Española de Cooperativas de
Consumidores y Usuarios).
25 d’abril de 2003: conferència del president, amb el títol “El Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears”, en el marc de la Jornada Institucional de la Unió General de Treballadors.
14 de maig de 2003: presa de possessió del nou rector de la
Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve.
16 de maig de 2003: Jornada sobre Les Condicions de Treball en el
Sector Turístic Balear organitzada per la UIB.
14 de juliol de 2003: visita de presentació institucional del CES al nou
rector de la UIB, Avel·lí Blasco Esteve.
29 de gener de 2004: Jornada de debat organitzada per COOO
“Propuesta de la Mesa de Diálogo Social para la mejora de la protección social de los fijos discontinuos”.
17 de febrer de 2004: Jornada de Prevención de Riesgos Laborales en
el Ámbito Doméstico, organitzada per la Direcció General de Treball i
Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació, i la UNAE,
Associació de Consumidors i Usuaris de Balears.
19 de febrer de 2004: acte de clausura del II Comitè de la Federació
de Transports, Comunicacions i Mar de la UGT Illes Balears.
23 de febrer de 2004: conferència que impartiren Martí Torrandell Orell
(president de Caixa de Colonya) i Martí Rotger (coordinador de l’Estalvi
Ètic de Caixa de Colonya) dins del III Cicle de Conferències de Trajectòries Empresarials, organitzat per l’Escola Universitària d’Estudis
Empresarials de la UIB, juntament amb la Fundació Càtedra Iberoamericana i la Fundació Universitat-Empresa.
20 d’abril de 2004: Jornada “La Reforma del marco normativo en prevención de riesgos laborales”, organitzada pel Gabinet Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals de la CAEB amb la col·laboració de l’ISLIB
(Institut de Salut laboral de les Illes Balears) i la Conselleria de Treball
i Formació del Govern de les Illes Balears.
4 de maig de 2004: xerrada als alumnes del màster de direcció d’empreses de la UIB sobre el cas Agroilla.
14 de maig de 2004: presentació de la publicació Història de la UGT
de les Illes Balears. Un segle de lluita sindical, d’Albert Comas, Manel
Santana i Joan Huguet.
3 de juny de 2004: 8è Congrés de la Confederació Sindical CCOO Illes
Balears.
17 de juny: de 2004 reunió amb el president de PIMEB i de PIME
Menorca, Antoni Juaneda Anglada i Joan Josep Díez Moya, secretari
general de la PIMEB i conseller del CES.
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•
•
•
•

2 de juliol de 2004: Jornada sobre la negociació col·lectiva en el sector, organitzada per la UIB.
21 de juliol de 2004: cerimònia de graduació del curs 2003-2004 de la
UIB.
30 de setembre de 2004: obertura del curs acadèmic 2004-2005 de la
UIB.
14 i 15 d’octubre de 2004: congrés europeu de joves agricultors “El
futur de l’empresa agrària a la UE, claus per a l’èxit”, organitzat per
ASAJA Balears i CEJA (Consell Europeu de Joves Agricultors).

- Amb els altres CES de l’Estat
Dins del marc dels contactes i els projectes comuns que s’han establert el
primer mandat amb les institucions homònimes de la resta de comunitats
autònomes i de l’Estat, podem esmentar el següent:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•
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18 a 20 de juliol de 2001: assistència a la presentació de la Memòria
socioeconòmica anual del CES de l’Estat corresponent al 2000, a la
UIMP, a Santander.
27 de novembre de 2001: participació en la segona sessió de treball
del “Encuentro Anual de CC.EE.SS. de ámbito autonómico y el CES de
España”, que tengué lloc a Madrid.
17 de gener de 2002: visita al CES de l’Estat.
26 d’abril de 2002: el president s’encarrega de la presentació de la conferència de Jaime Montalvo Correa, president del CES del Regne
d’Espanya, sobre les funcions del CES, organitzada pel Cercle Financer a la Fundació “la Caixa” de Palma.
6 i 7 de maig de 2002: conferència de tots els CES a Sevilla.
12 de juliol de 2002: visita al CES del País Valencià.
17 a 19 de juliol de 2002: reunió de tots els CES a Santander.
24 i 25 d’octubre de 2002: assistència a les jornades sobre immigració
organitzades per a tots el CES a Sevillla.
16 de desembre de 2002: assistència a la jornada dels CES locals
d’Espanya a Barcelona.
6 i 7 de febrer de 2003: “25 Años de Diálogo Social: Balance y perspectivas de futuro” organitzades pel CES de Castella-La Manxa
3 i 4 d’abril de 2003: participació a la Primera trobada anual de presidents i secretaris generals dels CES organitzada pel CES de CastellaLa Manxa.
12 i 13 de maig de 2003: participació de Neus Marí Serra, documentalista del CES de les Illes Balears, i del secretari general a les Jornades
La documentación y los gabinetes de prensa en los Consejos
Económicos y Sociales” organitzades pel CES de Cantàbria. Neus

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Marí Serra participà a la taula rodona “Las nuevas tecnologías aplicadas a la documentación”, que es féu el dia 12, amb la ponència “Los
centros de documentación de los CES ante las nuevas tecnologías:
sistemas utilizados. Perfil del nuevo documentalista y el usuario que
llega”.
26 de juny de 2003: assistència del secretari general a l’acte que, sota
la presidència del rei, tingué lloc a la seu del CES del Regne d’Espanya
per la inauguració dels actes commemoratius del centenari de l’Institut
de Reformes Socials, organitzat pel CES d’Espanya. El mateix dia, al
matí, el secretari general i la documentalista, Neus Marí Serra, participaren a la reunió del grup de treball de documentació que dirigeix el
CES de les Illes Balears.
16, 17 i 18 de juliol de 2003: trobada organitzada pel CES del Regne
d’Espanya titulada “La situación socioeconómica y laboral en España
y las políticas de protección social”. Aquesta trobada tenia com a objectiu donar a conèixer la Memoria 2002 sobre la situación socioeconómica y laboral elaborada pel CES d’Espanya. També s’hi féu una
reunió amb representants del CES autonòmics i del CES d’Espanya en
la qual s’analitzaren les funcions dels secretaris generals d’aquests
òrgans consultius.
15 d’octubre de 2003: es féu la 2a Trobada Anual dels Consells Econòmics i Socials a Cuenca.
16 i 17 d’octubre de 2003: assistència a les Jornades “La ampliación
de la Unión Europea: Efectos en el Desarrollo Económico y Social”,
organitzades pel CES de Castella-la Manxa.
15 i 16 d’abril de 2004: participació a la Trobada anual dels Consells
Econòmics i Socials, organitzada pel CES de Castella i Lleó.
26 d’abril de 2004: el president assisteix a la presentació de l’Informe
elaborat pel Consell Econòmic i Social d’Espanya “Efectos de la próxima ampliación de la Unión Europea sobre la economía española”.
31 de maig de 2004: el president, el secretari general i l’assessora jurídica assisteixen com a convidats a la sessió ordinària del Ple del CES
del Regne d’Espanya.
31 de maig de 2004: l’assessor econòmic firma part dels ponents del
Seminari “Associacionisme sindical i empresarial a la Unió Europea i
als països de l’ampliació” que, organitzat per l’Institut Complutense
d’Estudis Internacionals, amb la col·laboració del CES de Castella La
Manxa i el de les Illes Balears va tenir lloc a Madrid. El títol de la seva
intervenció fou: “Experiència espanyola de diàleg social. El CES de
Balears”.
9 de juliol de 2004: com a continuació de la primera trobada
“Associacionisme sindical i empresarial a la Unió Europea i als països
de l’ampliació” que tengué lloc el 31 de maig a Madrid, organitzada per
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•

•
•
•

l’Institut Complutense d’Estudis Internacionals (ICEI) i el CES de Castella-La Manxa), es realitzà la Conferència Internacional que amb el
mateix títol tengué lloc a Toledo.
14, 15 i 16 de juliol de 2004: trobada organitzada pel CES del Regne
d’Espanya titulada “La situación socioeconómica y laboral de España
en la Europa de los veinticinco. Competitividad y cohesión” que tingué
lloc a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
21 i 22 d’octubre de 2004: representació a les II Jornades anuals entre
Consells Econòmics i Socials, organitzades pel CES de Castella i Lleó
a Salamanca.
18 i 19 de novembre de 2004: assistència a la IX Cimera euromediterrània de consells econòmics i socials i institucions similars que tengué lloc a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.
25 i 26 de novembre de 2004: el president i l’assessor econòmic assisteixen a la Jornada sobre l’Euroregió que tengué lloc a Barcelona organitzada pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC).

- Amb els mitjans de comunicació
El CES és un òrgan consultiu i les seves actuacions tenen aquesta naturalesa.
No és, per tant, una institució pública que executi un programa polític o uns
serveis als ciutadans. Des d’aquesta realitat, la presència del Consell als mitjans
de comunicació té la incidència justa i característica d’aquest tipus d’òrgan.
Així, durant aquest primer mandat, el CES ha tingut presència als mitjans de
comunicació, televisió, ràdio i premsa escrita, amb repercussió per diferents
temes: presentació de la institució, presentació de publicacions i extractes dels
seus continguts, elaboració de dictàmens, nomenaments i cessaments de membres, presència en actes institucionals, etc.
•
•
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22 de gener de 2002: entrevista a la Televisió de Menorca.
23 de gener de 2002: presentació del CES en roda de premsa a la
Cambra de Comerç de Menorca.
25 d’abril de 2002: presentació del CES al director de Ràdio Mallorca.
29 d’abril: visita a diversos mitjans de comunicació: Televisió Espanyola, Ràdio Balear i Ràdio Popular.
2 de maig de 2002: presentació del CES al directors d’Onda Cero i al
director de Ràdio Nacional.
15 de maig de 2002: presentació del CES a Ràdio Balear.
22 de gener de 2002: entrevista a la Televisió de Menorca.
25 d’abril de 2002: presentació del CES al director de Ràdio Mallorca.
29 d’abril de 2002: visita a diversos mitjans de comunicació: Televisió
Espanyola, Ràdio Balear i Ràdio Popular.

Resum primer mandat (2001-2004)
•
•
•
•
•

10 de desembre de 2002: roda de premsa per presentar la Memòria del
CES sobre l’Economia, el Treball i la Societat 2001.
24 de març de 2003: entrevista al president en el programa “La
Pasarela” dirigit per Àngela Seguí (Última Hora Ràdio).
26 de març de 2003: emissió al programa de televisió “Economia sostenible” del Canal 4 de l’entrevista realitzada al president.
11 de juliol de 2003: entrevista al president per a l’informatiu de Ràdio
Nacional d’Espanya a les Balears.
17 de setembre de 2003: el president és entrevistat per a la revista que
publica regularment l’associació francesa Voisins et Citoyens.

Diverses notícies aparegudes als mitjans foren:
-

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

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

•
-

•
-

21 de juliol de 2003: Pagesos en un consell d’administració: El cas
Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola.
“Presentado el libro “Pagesos en un consell d’administració” que explica la labor de Agroilla”, a Ultima Hora (22.07.2003)
“Agroilla, les claus de l’èxit”, a El Mundo / El día de Baleares
(27.07.2003)
14 d’octubre de 2003: El treball fix discontinu a les Illes Balears: Estudi
tècnic. Converses. Dictamen
“Los expertos analizan en un libro los problemas del trabajo en
Baleares”, a El Mundo / El día de Baleares (15.10.2003)
“El Govern crea una comisión de expertos para regular la situación de
los fijos discontinuos: el CES presenta un estudio sobre esta figura
laboral tan importante en las Islas”, a Ultima Hora (15.10.2003)
31 d’octubre de 2003: Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears.
“Un informe del Consell Econòmic i Social recomienda seguir invirtiendo en investigación y desarrollo”, a Diario de Mallorca (01.11.2003)
“Balears en la cola del gasto de I+D de las empresas”, a Ultima Hora.
[E] de Mallorca: información de personas, empresas y negocios
(06.11.2003)
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També ha tingut interès informatiu la realització de seminaris:
•
-

11 de setembre de 2003: audició europea “Por un turismo para todas
las personas y socialmente sostenible”.
“Zontur prevé “buenas perspectivas para 2004 tras el balance positivo
de este año”: El Comité Económico y Social Europeo aprueba en
Calvià un documento para la cumbre turística de Venecia”, a Diario de
Mallorca (12.09.2003)

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

Relacions institucionals
i amb els mitjans de comunicació

-

•
-

140

25 de novembre de 2003: el president entra en directe a Ultima Hora
Ràdio a les 11.25 h per parlar de la presentació de la Memòria 2002
25 de novembre de 2003: el president parla per a l’informatiu del migdia de la Cope d’Eivissa i Formentera sobre la presentació de la
Memòria 2002 i la presència de les Pitiüses en l’esmentat document
25 de novembre de 2003: Ona Mallorca entrevista el president sobre la
presentació de la Memòria 2002
26 de novembre de 2003: Ràdio Nacional i Onda Cero entrevisten el
president sobre la presentació de la Memòria 2002
27 de novembre de 2003: presentació a la sala d’actes del Parlament
“L’informe del CES al Parlament”, a Diari de Balears (27.11.2003)
“El Consell Econòmic i Social presenta su memoria anual de 2002 en
el Parlament balear”, a Ultima Hora (28.11.2003)
4 de desembre de 2003: presentació al Consell Insular de Menorca.
“El 94% de los turistas llegan a Menorca en verano: según el informe
del Consell Econòmic i Social correspondiente al año 2002, es la isla
con la estacionalidad turística más alta del archipiélago balear”, a
Ultima Hora (05.12.2003)
“Menorca cuenta con la peor dotación sanitaria de Baleares: la ratio de
médicos es la más baja según la memoria 2002 del CES”, a Diario de
Menorca (05.12.2003)
12 de desembre de 2003: presentació al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera.
“Los 13.200 jubilados pitiusos cobran las pensiones más bajas de
Baleares: el informe del CES revela que la esperanza de vida en
Eivissa y Formentera es inferior a la de Mallorca y Menorca”, a Ultima
Hora Ibiza (13.12.2003)

Resum primer mandat (2001-2004)
-

“La esperanza de vida de los pitiusos se sitúa en 78,6 años: los hombres viven una media de 75,3 años y las mujeres llegan hasta los 82,1.
Los más longevos de Balears son los menorquines, con un promedio
de 79,3 años”, a Diario de Ibiza (13.12.2003)

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

-

“El CES cuestiona la estrategia turística del Govern del Pacte”, a
Ultima Hora (07.01.2004)
“Adjudicado el proyecto del futuro Hospital de Formentera cuyas obras
comenzarán a finales de año: El Consell Econòmic pidió en diciembre
agilizar el proyecto” a El Mundo / El día de Baleares Eivissa i
Formentera (24.02.2004)
“Las cooperativas de trabajo siguen en alza y su número se acerca a
200 en Balears: Los representantes del sector denuncian la falta de
ayudas para la nueva creación” a Diario de Mallorca (02.04.2004)
“El CES recomendó construir nuevos juzgados en Eivissa” a El Mundo
/ El día de Baleares Ibiza y Formentera (15.09.2004)

Es menciona el contingut de l’Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears:
-

Valenciano, Valentí. “La lenta desaparició de la indústria”, article d’opinió a Ultima Hora (13.01.2004)

•
-

5-6 de febrer de 2004: Workshop sota el títol “Els sistemes productius
locals del calçat i la confecció en pell a Balears. La comarca del
Raiguer”. Centre Bit d’Inca
“Empresarios del calzado de es Raiguer estudian mejorar su competitividad”, a Ultima Hora (07.02.2004)
“Empresaris del calçat estudien millorar la seva competitivitat”, a Diari
de Balears (07.02.2004)

La participació del president del CES en el 2n Congrés de CONFESAL (Confederación Empresarial de Sociedades Laborales) sota el títol “Empleo, Participación y Empresa”, es recull a:
-

“Congreso de CONFESAL”, a Economía Social (enero – febrero 2004)
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El 30 de març de 2004, el periodista Sebastià Verd enregistra una entrevista al
president i a l’assessor econòmic per incloure-la a un reportatge de TVE sobre
l’empresa Agroilla.
La publicació de l’estudi de Martí Parellada i Gemma Garcia, La qualitat del treball: una proposta d‘indicador, aconseguí un notable ressò a la premsa de les
Illes:
-

-

“Balears es la comunidad con mayor igualdad laboral entre hombres y
mujeres: Un estudio del Centre [sic] Econòmic i Social sitúa las islas en
los mejores puestos del ranking de calidad del trabajo” a Última Hora
(19.04.2004)
“Balears és una de les CA amb major qualitat del mercat de treball” a
Diari de Balears (19.04.2004)

La Jornada de treball dedicada als Índexs de Qualitat en el Treball que tengué
lloc a la Conselleria de Treball i Formació el 1r de juny de 2004 –on es presentà l’estudi del CES abans esmentat-, fou recollida, entre d’altres mitjans, a:
-

“Baleares es la región que sufre la mayor siniestralidad laboral de toda
España” a El Mundo / El día de Baleares (02.06.2004)
“Balears lidera la calidad del empleo en España pese a registrar el
mayor índice de accidentes: Un informe del CES destaca la alta actividad y el bajo desempleo en las Islas” a Última Hora (02.06.2004)
“El CES indica que Balears es de las CCAA con más empleo de calidad” a Diario de Mallorca (02.06.2004)
“La qualitat de la feina a les Illes és una de les més altes de tot l’Estat”
a Diari de Balears (02.06.2004)

Un altre esdeveniment que fou àmpliament reflectit, tant a la premsa escrita com
a l’audiovisual, ha estat el Seminari sobre el CES com a àmbit de participació
en l’elaboració de les normes. En destacam:
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-
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“Matas cree que Balears romperá en 2004 la ‘recesión’ y crecerá de
forma moderada: El president inaugura el seminario sobre el papel del
CES en la elaboración de normas” a Última Hora (11.06.2004)
“El president del CES recomana revisar el “model” de les Balears” a
Diari de Balears (11.06.2004)
“Matas cree que Balears cerrará 2004 con un “índice de crecimiento
moderado”: El presidente del CES de España indica que el modelo
económico de las islas exige una constante revisión” a Diario de
Mallorca (11.06.2004)
“Matas zanja la crisis económica: «Baleares tendrá un crecimiento
moderado en 2004»: «Será la primera vez que se rompa el proceso de

Resum primer mandat (2001-2004)

•

El 23 de juliol de 2004 una delegació del CES, formada pel president,
el secretari general, els dos vicepresidents i membres de la Comissió
Permanent lliura oficialment al Govern de les Illes Balears, representat
per la vicepresidenta Rosa Estaràs Ferragut, el Document de
Suggeriments sobre la situació socioeconòmica i laboral de les Illes
Balears. La premsa se’n feu ressò els dies següents a la presentació:

-

“El CES proposa avaluar l’impacte social d’una reconversió del turisme” a Diari de Balears (24.07.2004)
Cela Conde, Camilo J., “Aconsejando” a Diario de Mallorca
(24.07.2004)
“El CES aconseja fomentar la apertura comercial en mediodías y sábados tarde: Propone consensuar el modelo territorial de Balears y fomentar los polígonos industriales” a Diario de Mallorca (24.07.2004)
“El CES aconseja al Govern una total reconversión turística” a Última
Hora (2.07.2004)
“El descuento por insularidad en los vuelos debería ser una cantidad
fija, dice el CES: Aconseja reducir las tasas aeroportuarias en las operaciones interislas y en la temporada baja” a Diario de Mallorca
(25.07.2004)
“Muchos comerciantes ya abren al mediodía pero con poca rentabilidad: Pimeco comparte la opinión del CES sore la necesidad de trabajar las tardes de los sábados” a Diario de Mallorca (25.07.2004)
“El CES aconseja ampliar la red ferroviaria de Mallorca” a Última Hora
(26.07.04)
“El CES propone ampliar las ayudas a personas viudas” a Diario de
Mallorca (28.07.04)
“Afedeco aboga por la apertura comercial a mediodía y los sábados
por la tarde: La patronal critica la intromisión del Consejo Económico y
Social” a Última Hora (28.07.04)
“Afedeco propone abrir al mediodía y los sábados por la tarde” a El
Mundo / El día de Baleares (28.07.2004)
“Afedeco califica de intromision un reciente informe del CES” a Diario
de Mallorca (28.07.2004)

-

-

La presentació de la publicació Normes socials de les Illes Balears el dia 16 de
setembre es va veure reflectida a la premsa:
-

“El Consell Econòmic y Social recopila en un libro toda la legislación
social de Balears” a Última Hora (17.09.2004)
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recesión de los últimos años», avisa el president en la ’cumbre’ del
Consejo Económico y Social” a El Mundo / El día de Baleares
(11.06.2004)
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-

“El consell economicosocial recull la normativa balear en un llibre” a
Diari de Balears (17.09.2004)
“El CES recopila la legislación propia de la Comunidad Autónoma en
un solo libro” a Diario de Mallorca (17.09.04)
“Un libro de normas sociales” a El Mundo / El día de Baleares
(17.09.2004)

Quant a la compareixença del president davant de la Comissió no permanent
d’estudi de la millora per part de l’Estat, del finançament de les competències
en matèria d’educació i sanitat, ateses les noves demandes de l’augment
demogràfic i la necessitat de millora del servei i les instal·lacions, comissió creada per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, es publicà:
-

“Mesquida dice que firmó la financiación balears bajo «chantaje político» del PP: El alto cargo socialista asegura que no lo hubiera aceptado de prever la victoria de Zapatero” a Diario de Mallorca (18.11.04)
“Mesquida se arrepiente de haber aceptado el actual sistema de financiación cuando era conseller: El actual director general de Bono, el
exconseller que siempre elogiaba el PP, revela claves de la negociación” a Ultima Hora (18.11.04)

La publicació i presentació de la Memòria del CES 2003, tant en l’acte formal de
presentació al Parlament i al Govern com en la presentació al públic en general, tengueren un notable ressò a la premsa àudiovisual i escrita. En destacam:
-

-
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“La oferta turística ilegal puede alojar a uno de cada cuatro visitantes
de Baleares: El documento entregado ayer al Parlament cifra en
115.000 las plazas que se comercializan como alquileres o segundas
residencias. Cuatro de cada diez habitantes han nacido fuera del archipiélago y los extranjeros crecen el 215%” a Diario de Mallorca, portada (24.11.04)
“El CES cifra la oferta turística no reglada de Balears en 115.000 plazas: destaca que los inmuebles no controlados por la Administración
pueden llegar a absorber un 25% de los visitantes” a Diario de Mallorca
(24.11.04)
“Memoria del CES. Cambios en el perfil de la población de Balears. El
41,5% de la población de Balears ha nacido fuera del archipiélago:
Los extranjeros han crecido un 215% desde 1996, frente al 7,5 % de
los nacidos en las islas” a Diario de Mallorca (24.10.2004)
Verd, Sebastià, “Las cifras de la sostenibilidad” a Diario de Mallorca
(24.10.2004)
“«Moderadament positiu»” a Diari de Balears (24.10.2004)
“El CES señala que 2003 fue «moderadamente positivo» para la eco-

Resum primer mandat (2001-2004)

-

-

nomía de Balears: La entidad destaca que las Islas alcanzaron su
máximo histórico de empleados” a Ultima Hora (24.10.2004)
“El CES destaca que Balears tiene la tasa de ocupación y actividad
más alta de España: El director de la memoria de 2003, Josep Ignasi
Aguiló, presenta el documento en el Parlament” a Ultima Hora
(25.11.04)
“El CES presenta cada año la misma estimación de plazas turísticas
ilegales” a Ultima Hora (25.11.04)
“El CES diu que el debat turístic a es Balears està mancat d’unes estadístiques «fiables i oficials»: A la seva memòria econòmica i social, la
institució destaca el ritme de creixement feble de les Illes” a Diari de
Balears (25.11.04)

-

-

-

-

“El Consell Econòmic i Social alerta del endeudamiento de las empresas y familias públicas: la inversión pública creció un 50% en 2003” a
Diario de Ibiza, portada (03.12.04)
“El CES detecta un endeudamiento geneal de la economía de las islas:
El informe anual del Consell Econòmic i Social de Balears desvela que
las familias y empresas pitiusas están fuertemente endeudadas y sitúa
el crecimiento económico de Eivissa y Formentera en el 0,85% en
2003” a Diario de Ibiza (03.12.04)
“El nuevo infome del CES refleja que la economía de Eivissa y
Formentera creció en 2003 un 0,85%” a El Mundo/Ibiza y Formentera,
portada (03.12.04)
“La economía de Eivissa y Formentera creció en 2003 un 0,85%, similar a la media balear: El sector industrial de Eivissa generó el pasado
año 2,5 millones de euros de nueva inversión, mientras en Formentera
han sido 86,7 millones” a El Mundo/Ibiza y Formentera (03.12.04)
“Eivissa tiene la mayor cobertura sanitaria pública de Baleares: La
plantilla de funcionarios de Justicia (152) duplica la de Menorca. El
Consell pitiuso ha sido el que más ha recortado los fondos de Cultura”
a El Mundo/Ibiza y Formentera (03.12.04)
“La economía de las Pitiüses creció un 0,85% en 2003: Este moderado incremento es similar a la media balear que se situó el año pasado
en torno al 1 por ciento” a Última Hora Ibiza y Formentera (03.12.04)
“El número de habitantes por médico supera la media balear en las
Pitiüses, según el CES . El Consell Econòmic i Social asegura en su
‘Memoria 2003’ que la isla de Eivissa «presenta la mejor cobertura
sanitaria» del archipiélago, sobre todo en relación a la isla de Menorca”
a El Mundo/Ibiza y Formentera (13.12.04)
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Relacions institucionals
i amb els mitjans de comunicació

Així mateix, la presentació de la Memòria als Consells Insulars d’Eivissa i
Menorca, els dies 2 i 3 de desembre de 2004respectivament, aconseguiren
aquesta repercussió a la premsa escrita:

Resum primer mandat (2001-2004)
-

-

-

“El Ib-Salut gastó el año pasado 844,43 euros por cada residente en
las Islas: La Conselleria de Sanidad recibió 1,9 millones de euros por
la atención sanitaria a los desplazados” a El Mundo/Ibiza y Formentera
(13.12.04)
“Sólo 18 camas hospitalarias para enfermos mentales pitiusos” a El
Mundo/Ibiza y Formentera (13.12.04)
“Menorca disfruta de pensiones más altas que el resto de Baleares” a
Última Hora Menorca, portada (04.12.04)
“Menorca fue la isla balear con mayor crecimiento económico de 2003:
Pero ya registró una bajada de turistas de casi un punto porcentual respecto a 2002” a Última Hora Menorca (04.12.04)
“Menorca tiene el mayor porcentaje de población nacida en Baleares”
a El Mundo/Baleares (04.12.04)
“Las pensiones menorquinas son las más altas de Balears: El informe
del Consejo Económico y Social sitúa a Es Castell, Maó i Sant Lluís
entre los 5 municipios de las Islas donde los jubilados tienen más
poder adquisitivo” a a Diario de Menorca (04.12.04)

Quant a la presentació de la Memòria en la seu del Consell Executiu de la
FELIB, que tengué lloc el 10 de desembre de 2004:
-

“Una comisión de la Felib participará en la reforma del Estatut” a Diario
de Mallorca (11.12.04)

5.10. El pressupost del CES i la seva execució.
El Consell Econòmic i Social compta, per a l’acompliment de les seves finalitats,
amb els recursos econòmics que amb aquest efecte se li assignin en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Consell
compta amb una secció pressupostària pròpia, la secció 05, des de l’any 2002.
El Consell elabora i aprova la seva proposta anual de pressuposts, la qual tramet al Govern amb els efectes prevists en la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

El pressupost

A partir del 2002, el CES ja disposa de pressupost propi, que fou aprovat pel Ple
i inclòs en la llei corresponent, muntant la quantitat de 700.343,16 Euros. Aquest
és el quadre-resum del pressuposts corresponents al primer mandat del CES:
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Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Resum primer mandat (2001-2004)
Any 2002
Crèdit Inicial
Cap. 1 391.483,09
Cap. 2 203.682,97
Cap. 4 84.141,69
Cap. 6 21.035,41
Total
700.343,16

Crèdit Definitiu
353.483,09
171.488,37
92.135,21
102.468,49
719.575,16

% Execució
91,98%
99,29%
98,73%
99,23%
95,62%

Any 2003
Crèdit Inicial
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 4
Cap. 6
Total

417.869,28
177.556,00
144.243,00
48.090,00
787.758,28

Crèdit Definitiu
419.987,92
174.311,32
147.487,68
48.090,00
789.876,92

% Execució
96,66%
99,13%
99,61%
99,95%
97,96%

Any 2004
417.707,53
177.556,00
144.243,00
48.090,00
787.596,53

Crèdit Definitiu
394.066,93
176.816,79
144.243,00
80.736,80
795.863,52

% Execució
99,95%
99,25%
99,91%
98,24%
99,61%

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

Crèdit Inicial
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 4
Cap. 6
Total
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