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1.1. EL CES, UN ÒRGAN CONSULTIU CREAT PER L’ESTATUT
D’AUTONOMIA
A la comunitat autònoma de les Illes Balears el Consell Econòmic i Social és un
òrgan de rellevància estatutària. L’article 78 de l’Estatut d’autonomia regula
expressament la nostra institució i considera que:
“1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de
participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica
i social.
2. Una llei del Parlament en regularà la composició, la designació dels seus
membres, l’organització i les funcions”.
1.1.1. Naturalesa
Atesa la definició de l’Estatut d’autonomia, el CES s’ha de considerar
essencialment un òrgan consultiu de la comunitat autònoma en matèria
econòmica i social. D’aquesta manera s’ha recollit en la Llei 10/2000, de 30 de
novembre: “El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan col·legiat
de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i
proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears”.
No és un òrgan de consulta exclusivament del Govern de les Illes Balears, tot i
que aquest sigui qui està obligat a fer consulta i fa la majoria de sol·licituds de
dictamen. Per això, poden demanar un dictamen o un informe del CES les altres
administracions públiques -els consells insulars, els ajuntaments- i fins i tot estan
legitimades per sol·licitar informe les organitzacions i les institucions que estan
representades en el mateix Consell.

Des del punt de vista de l’entramat institucional de les Illes Balears, el CES es
configura com un ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’actuar, que disposa d’autonomia orgànica i funcional per acomplir-ne
les finalitats. Les relacions amb el Govern de les Illes Balears s’articulen a través
de la conselleria competent en matèria de treball.
1.1.2. Funció institucional
Dins de l’àmbit dels òrgans consultius de les Illes Balears, el Consell és l’òrgan
que dóna veu a la societat civil organitzada. Al seu si participen, estudien,
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El CES, un òrgan consultiu
creat per l’Estatut d’autonomia

Tampoc no hem d’oblidar l’autonomia de la qual gaudeix el CES per poder dur a
terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació. Per tant, el CES pot informar d’una
matèria a iniciativa pròpia, sense necessitat de l’existència prèvia d’una sol·licitud.
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deliberen, assessoren i proposen les organitzacions empresarials i les
organitzacions sindicals més representatives i distintes organitzacions i
institucions de rellevància per a la nostra societat. Així mateix, el Govern i els
consells insulars hi designen uns experts en matèria econòmica, social o
mediambiental.
D’això, se’n deriva que el CES és una institució que pretén l’elaboració d’opinions
consensuades entre les diverses forces que hi són representades, per tal d’influir
i de participar en el procés d’elaboració de les normes legals i reglamentàries que
toquin aspectes econòmics i socials. Igualment és un centre de confluència
d’opinió i d’anàlisi sobre aquestes matèries que fa un esforç per tal d’acordar
criteris comuns que reflecteixin les preocupacions i els anhels dels ciutadans de
les Illes Balears.

1.2. LA REGULACIÓ DEL CES
En compliment del dictat de l’Estatut, el Consell és regulat per una llei i, per tal de
determinar la seva organització i funcionament, es desplega a través d’un
reglament.
1.2.1. La Llei del CES
A través de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, publicada en el BOIB núm. 150,
de 19 de desembre de 2000, es va donar la regulació principal de la nostra
institució.
La Llei té la següent estructura:
· Exposició de motius
Hi apareixen els trets principals del CES: el consens, la imparcialitat, la
independència, la varietat i la pluralitat de la procedència dels seus membres, la
seva funció consultiva àmplia i autonomia funcional.
· Títol I. Disposicions generals
S’hi regulen als articles 1, 2 i 3, respectivament, la naturalesa i el règim jurídic, les
funcions i el termini d’evacuació de dictàmens.

Regulació

· Títol II. Composició del Consell Econòmic i Social
Dels articles 4 al 8 es tracta de la composició del CES, la designació i el
nomenament dels consellers, el seu mandat, el cessament i les incompatibilitats.
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· Títol III. Òrgans i funcionament
Els articles 9 al 16 que conformen aquest títol estan dedicats a la descripció dels
òrgans del CES: el president, els vicepresidents, la Secretaria General, el Ple,
funcionament del Ple, la Comissió Permanent i les comissions de treball.
· Títol IV. Règim economicofinancer i de personal del Consell Econòmic i Social
Aquest títol està integrat pels articles 17 al 19, que tracten del règim econòmic,
del règim de personal i de les indemnitzacions.
La llei es tanca amb dues disposicions addicionals, tres disposicions transitòries
i dues disposicions finals.
1.2.2. El Reglament d’organització i funcionament
El 25 de setembre de 2001 el Ple del Consell aprovà el Reglament d’organització
i funcionament, el qual, un cop aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears,
fou publicat com a Decret 128/2001, de 9 de novembre, en el BOIB núm. 140, de
22 de novembre de 2001. El Reglament ha estat modificat mitjançant el Decret
109/2006, de 22 de desembre (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006).
1.2.3. Altres normes
A banda de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, pel Decret 128/2001, de 9 de
novembre, el CES està regulat per les disposicions complementàries que acaben
de configurar el seu marc financer, com és la Llei de pressuposts generals de
2002 de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Llei 19/2001, de 31 de
desembre i, supletòriament, en tot allò que no és previst en la seva Llei i
Reglament, per les disposicions de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
especialment el capítol II del títol II d’aquesta llei.
Existeix una aplicació directa de la Llei 30/92, quant als títols VII i VIII, respecte
de la revisió en via administrativa dels actes del Consell i les reclamacions prèvies
a les accions civils i laborals.
També s’han de considerar normativa complementària del CES:

Regulació

El Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries per al
desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, publicat en el
BOIB núm. 70, del 12 de juny de 2001. Aquesta norma conté les bases inicials per
tal de configurar les primeres passes de la institució.
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El Decret 111/2006, de 22 de desembre, sobre percepció d’indemnitzacions dels
membres del Consell Econòmic i Social en l’exercici de les seves funcions (BOIB
núm. 188, de 30 de desembre de 2006).
Tots aquells decrets que en compliment del núm. 4 de l’article 5 de la Llei 10/2000
s’han aprovat pel Consell de Govern per fer els nomenaments i els cessaments
dels membres del CES, el president i el secretari general (vegeu l’apèndix que
conté una llista dels decrets esmentats).
Finalment, la Presidència del Consell emet prèvia consulta al Ple les resolucions,
les quals són criteris de seguiment obligatori per la institució. L’objecte d’aquestes
resolucions, que són publicades en el BOIB perquè siguin de coneixement públic,
és variat. En alguns casos es tracta de donar publicitat a la relació de llocs de
feina del personal, en altres ocasions es pretén oferir unes normes de publicitat
dels dictàmens o aprovar els ajuts adreçats al sosteniment dels grups I i II del
CES.

1.3. LA COMPOSICIÓ I ELS ÒRGANS DEL CES
1.3.1. Composició
El Consell Econòmic i Social està integrat per un total de trenta-set membres, els
quals han de tenir la condició política de ciutadans de les Illes Balears, d’acord
amb la distribució següent:

Composició i òrgans

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

a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d’organització i funcionament per
majoria dels dos terços dels seus membres i trametre’l al Consell de
Govern perquè l’aprovi i el publiqui.
c) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
d) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l’exercici de les
funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
e) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del Consell,
d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 de la Llei 10/2000, de
30 de novembre.
f) Aprovar la memòria anual.
g) Elegir els vicepresidents.
h) Decidir l’exercici d’accions administratives i la defensa del Consell
davant altres administracions públiques en via administrativa.
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Exercir les atribucions en matèria de contractació que li venguin
reconegudes en les lleis i els reglaments que regulen aquesta matèria,
com a òrgan col·legiat superior de decisió i formació de la voluntat de la
institució.

1.3.2.2. Competències consultives i d’informe
a) Emetre els dictàmens i atendre les consultes que sol·licitin el Govern o
les entitats i organitzacions que integren el Consell.
b) Aprovar els estudis o informes elaborats a sol·licitud del Govern o a
iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals
d’interès per a les Illes Balears.
c) Acordar l’elaboració d’estudis o informes per iniciativa pròpia i, si és
procedent, aprovar-los.
Finalment, el Ple assumeix totes aquelles altres atribucions que no estiguin
assignades de manera expressa a altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
El Ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre.
Així mateix, per iniciativa del president, si ho acorda la Comissió Permanent o
mitjançant sol·licitud d’un terç dels consellers adreçada al president, pot reunir-se
en sessió extraordinària.
1.3.2.3. Sessions del Ple durant l’any 2007
Plens ordinaris
Sessió 1/2007, de 27 de març
-

Informe d’activitats parcial del primer trimestre de 2007
Acord sobre la publicació de dictàmens del CES
Aprovació de dictàmens fins a la propera sessió del Ple i aprovació de
l’informe sobre execució trimestral del pressupost
Projectes en curs
Revisió de la quantia de la contraprestació que reben els col·laboradors
de la Memòria
Futura seu del CES

Sessió 2/2007, de 27 de juny
Composició i òrgans

-

-
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Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre la Proposta
d’indicadors del projecte de gestió integrada de la zona costanera
(GIZC).
Debat i aprovació de l’Informe d’activitats parcial del segon trimestre de
2007
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Delegació en la Comissió Permanent: aprovació de dictàmens fins a la
propera sessió del Ple
Informació sobre projectes en curs
Informació sobre l’activitat de la Presidència

Sessió 3/2007, de 26 de setembre

-

Aprovació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat
de les Illes Balears 2006 i informació sobre els actes de presentació
Aprovació de la proposta de pressuposts del CES 2008
Informació sobre l’acord de la Comissió Permanent per sol·licitar
l’ampliació del pressupost del CES 2008
Aprovació de les bases del Premi d’Investigació del CES
Informació sobre els projectes en curs: Estudi sobre l’esport, Estudi
sobre l’educació, segona part del Projecte GIZC
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Delegació en la Comissió Permanent: aprovació de dictàmens fins a la
propera sessió del Ple
Informació sobre els canvis en la composició del grup II (per part d’UGT)
i aprovació de la proposta de canvis en la composició de la Comissió
Permanent i la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament
Regional i Medi Ambient pel que fa als membres designats per aquesta
organització.

El grup III durant el Ple de setembre
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Sessió 4/2007, de 17 de desembre
-

-

Debat i, si escau, aprovació del Dictamen sobre el sistema d’indicadors
per a la gestió integrada de la zona costanera (GIZC)
Debat i, si escau aprovació del contingut de l’estudi del CES sobre el
sector de la construcció a les Illes Balears. Delegació en la Comissió de
Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient per a
l’aprovació dels textos pendents
Aprovació de l’Informe d’activitats 2007
Informació sobre la tramitació de convenis de col·laboració per a
l’elaboració de treballs i estudis del CES
Informació sobre la modificació de la Llei i el Reglament del CES
Informació sobre els projectes en curs
Informació sobre l’activitat de la Presidència

Vista general del Ple de desembre

Composició i òrgans

Plens extraordinaris
Sessió E1/2007, de 24 de gener
En aquesta sessió del Ple es du a terme la votació de la proposta de president del
CES. El president proposat és Llorenç Huguet Rotger.
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Sessió de presa de possessió del president del CES, de 7 de febrer de 2007
Com a únic punt de l’ordre del dial dia, va tenir lloc a la Capella del Consolat de
Mar la presa de possessió del president electe, Llorenç Huguet Rotger. L’acte va
comptar amb la presència del president del Govern de les Illes Balears, Jaume
Matas i Palou, la vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals, Rosa Estaràs Ferragut, el conselller d’Economia Hisenda i
Innovació, Lluís Ramis de Ayreflor i Cardell, el conseller de Treball i Formació,
Cristóbal Huguet i Sintes, Josep Benedicto Lacomba, secretari general de CCOO
i Lorenzo Bravo Muñoz, secretari general d’UGT.

Llorenç Huguet Rotger pren possessió com a president del CES

1.3.3. La Comissió Permanent

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

Composició i òrgans

a) Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes
formulades en el Consell, d’acord amb allò previst en el Reglament.
b) Atès el que preveu el núm. 3, de l’article 2, de la Llei 10/2000, per la qual
es regula el Consell, decidir l’obertura del tràmit d’audiència a
organitzacions sindicals i/o empresarials que no formin part del Consell,
tant a iniciativa pròpia com a proposta del president, de les comissions
de treball o dels grups de representació del Consell. En queden exclosos
aquells casos en què l’audiència és preceptiva.
c) Emetre dictàmens que expressin el parer del Consell quan, en aplicació
de l’article 15 núm. 1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, el Ple li
hagués delegat aquesta matèria.
d) Fixar les directrius i disposar tot el que sigui necessari per elaborar
l’esborrany de la Memòria prevista en la lletra e) del núm. 1 de l’article
2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
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e) Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell, i
informar de tot això el Ple, almenys, un cop a l’any.
Naturalment la Comissió Permanent és competent per desplegar aquelles
competències que li pertoquin per delegació del Ple o que es determinin en el
Reglament o en una altra norma.
1.3.3.3. Sessions de la Comissió Permanent durant el 2007
Sessions ordinàries
Sessió 01/2007, de 24 de gener de 2007
-

Aprovació del pressupost de la publicació sobre l’esport a les Illes
Balears
Informació sobre l’activitat de les comissions de treball
Informació sobre la protecció de dades dels fitxers de caràcter
automatitzat del CES
Informació sobre la publicació de les reformes reglamentàries del CES

Sessió 02/2007, de 21 de febrer de 2007
-

-

-

Aprovació del Dictamen 1/2007 sobre el Projecte de decret pel qual es
regula l’obtenció i la renovació del carnet professional d’operador de
maquinària minera mòbil
Aprovació del pressupost de la publicació sobre l’esport a les Illes
Balears (proposta aprovada per la Comissió de Treball d’Àrea Social el
15/01/07)
Aprovació de la proposta de pressupost per a l’estudi de construcció
Aprovació del pressupost per a la publicació de la Llei i Reglament del
CES
Aprovació del pressupost de l’enquesta de serveis
Elecció de l’opció de l’empresa prestadora del servei d’adequació dels
fitxers del CES a la normativa sobre protecció de dades personals
Informació sobre la col·laboració entre CES i IMEDEA per realitzar un
estudi sobre gestió integrada de la zona costanera de les Illes Balears
Informació sobre l’activitat del president

-

Realització d’un estudi sobre l’educació a les Illes Balears
Revisió de la contraprestació econòmica que reben els col·laboradors
de la Memòria per la seva tasca
Publicació de dictàmens del CES
Premis d’investigació
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Delegació de signatura del president en el secretari general en matèria
de gestió financera ordinària
Futura seu del CES

Sessió 04/2007, de 25 d’abril de 2007
-

Execució del pressupost en el primer trimestre de 2007.
Assignació dels indicadors a debatre per les comissions de treball en
relació amb el projecte GIZC (col·laboració amb IMEDEA)
Informació sobre l’activitat de les comissions de treball
Informació sobre l’elaboració de la Memòria 2006
Informe de la Presidència

Sessió 05/2007, de 23 de maig de 2007
-

-

-

Debat i aprovació de les propostes de les comissions de treball sobre la
determinació d’indicadors en relació amb el Projecte GIZC (col·laboració
amb IMEDEA)
Informació sobre els projectes en curs: Estudi sobre l’educació, Estudi
sobre la construcció, Estudi sobre l’esport, Guia sobre el treball fix
discontinu a les Illes Balears
Informe de la Presidència

Sessió 06/2007, de 20 de juny de 2007
-

Informació sobre els projectes en curs: Estudi sobre la construcció,
Projecte GIZC
Informe de la Presidència
Informació sobre l’ordre del dia del Ple de 27 de juny de 2007

Sessió 07/2007, de 18 de juliol de 2007
-

Aprovació de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2007
Informació sobre els projectes en curs: Memòria 2006
Substitució secretari general
Informació sobre l’activitat de la Presidència

Sessió 08/2007, de 19 de setembre de 2007

Composició i òrgans

-
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Informació sobre l’activitat de la Presidència
Informació sobre la tramitació de la proposta inicial de l’Avantprojecte
de pressuposts del CES per a l’any 2008
Aprovació de la proposta d’ampliació del pressupost del CES per a 2008
Informació sobre l’aprovació de la Memòria del CES sobre l’Economia,
el Treball i la Societat de les Illes Balears 2006

i

nforme d’activitats

-

2007

Preparació de l’acte de presentació de la Memòria 2006

Sessió 09/2007, de 24 d’octubre de 2007
-

-

Debat i aprovació del Dictamen 2/2007, sobre el projecte d’ordre de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca per la qual s’estableixen les bases
reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears
Informació sobre l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2007
Informació sobre els projectes en curs: estudi sobre la construcció, estudi
sobre l’esport
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Informació sobre els canvis que afecten el grup II del CES
Debat i aprovació de la proposta de les bases per al premi d’investigació
del CES
Informació sobre l’ordre del dia del Ple de 26 de setembre de 2007
Valoració del pla d’actuació del CES: accions a emprendre

-

-

-

-

-

Presentació dels resultats definitius de la segona fase del projecte GIZC,
per part de Joaquim Tintoré Subirana, director de l’IMEDEA, i Amy
Diedrich, tècnica de l’IMEDEA
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 3/2007, sobre el Projecte de
decret pel qual s’estableixen i implanten els procediments de seguretat
i el sistema de vigilància en front dels accidents amb risc biològic en
l’àmbit sanitari de les Illes Balears
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 4/2007, sobre la modificació
de la Llei i el Reglament del CES
Informació sobre la presentació de la Memòria a Menorca, Eivissa i
Formentera
Informació sobre els projectes en curs: Estudi sobre la construcció,
Seminari sobre l’esport i Jornada sobre el fracàs escolar
Debat i si escau, aprovació de la modificació de l’acord de la Comissió
Permanent de 21 de març de 2007 pel qual s’aprova el pressupost de
l’Estudi sobre l’educació a les Illes Balears (la modificació suposa
únicament la modificació de la distribució, no de la quantitat aprovada)
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Informació sobre la tramesa dels acords d’aquesta comissió relatius a la
sol·licitud de Dictamen sobre l’avantprojecte de llei d’acompanyament
als pressuposts i sobre el nomenament del secretari general
Informació sobre la signatura del conveni-marc entre el CES i la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
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Sessió 10/2007, de 14 de novembre de 2007
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Sessió 11/2007, de 11 de desembre de 2007
-

Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen sobre la segona
fase del projecte GIZC, per a la seva elevació al Ple
Informació sobre la modificació de la Llei reguladora del CES i el seu
Reglament d’organització i funcionament
Informació sobre la presentació de la Memòria a Menorca i Mallorca
Informació sobre els projectes en curs
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Informació sobre la tramitació de diversos convenis de col·laboració per
al finançament de treballs del CES
Informació sobre l’ordre del dia del proper Ple (18 de desembre)

1.3.4. Comissions de treball
1.3.4.1. Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi
Ambient
Matèries de les quals s’ocupa:
-

Economia i fiscalitat
Unió Europea, desenvolupament regional i cooperació al desenvolupament
(fons estructurals, programes europeus)
Agricultura i pesca
Polítiques sectorials i de medi ambient

Sessions d’aquesta Comissió en el 2007:
-

-

Comissions de treball

-

-
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4 d’abril: es tracta la presentació, per part d’IMEDEA, de la Proposta
d’una llista d’indicadors per tal d’avaluar i monitoritzar la Gestió Integrada
de la Zona Costanera (GIZC) a les Illes Balears
18 d’abril: es debaten els indicadors econòmics proposats a l’anterior
comissió
13 de juny: es tracta de l’esborrany de l’estudi sobre la construcció a les
Illes Balears
29 de juny i 5 de juliol: es debat la proposta del capítol I de la Memòria
del CES 2006
10 d’octubre: es debat la proposta del capítol II de l’estudi sobre la
construcció a les Illes Balears. Hi assisteix la professora de la UIB
Elisabeth Valle Valle, autora
19 de desembre: es torna a tractar l’estudi sobre la construcció a les Illes
Balears

i

nforme d’activitats

2007

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

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

Sessions d’aquesta Comissió en el 2007:
-

-

-

18 d’abril: es tracta l’elaboració d’una guia sobre el treball fix discontinu
a les Illes Balears, de la informació sobre l’elaboració del capítol II de la
Memòria i de la informació sobre l’elaboració del Projecte GIZC.
9 de maig: es debaten els indicadors proposats per IMEDEA, per tal
d’avaluar i monotoritzar la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC)
a les Illes Balears.
27 de juny: es debat l’aprovació de la proposta de capítol II de la
Memòria del CES 2006.

1.3.4.3. Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèries de les quals s’ocupa:
-

Salut i consum
Serveis socials
Dona
Joventut
Tercera edat
Minusvàlids
Immigració
Menors
Educació i cultura

-

-

15 de gener: es parla sobre la presentació de l’esborrany de la proposta
de continuació de l’Informe sobre l’educació a les Illes Balears, de la
informació sobre l’elaboració del llibre sobre l’esport a les Illes Balears i
l’aprovació del pressupost del llibre sobre l’esport a les Illes Balears.
4 d’abril: es tracta la presentació i proposta de l’esborrany de qüestionari
per treballar l’apartat 6: “Esport i societat”, del llibre L’esport a les Illes
Balears, de l’elaboració del capítol III “Qualitat de vida i protecció social”
de la Memòria del CES 2006, de la informació relativa a l’Estudi sobre
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Sessions d’aquesta Comissió en el 2007:
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l’educació a les Illes Balears i de la informació sobre una possible
convocatòria de premis d’investigació del CES de les Illes Balears.
9 de maig: es debaten els indicadors proposats per IMEDEA, per tal
d’avaluar i monitoritzar la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC)
a les Illes Balears.
19 i 26 de juliol: es debat la proposta del capítol III de la Memòria 2006.
26 d’octubre: es debaten les propostes de dues jornades d’estudi: sobre
el fracàs escolar i Seminari sobre l’esport a les Illes Balears. També es
feren suggeriments sobre la proposta de convidats a les dues jornades.

Finalment, el dia 7 de novembre té lloc una sessió conjunta de les tres comissions
de treball per respondre al qüestionari DELPHI per a la priorització d’indicadors
en relació amb el Projecte GIZC.

1.3.5. La Presidència i les vicepresidències
1.3.5.1. El president
D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora del CES i l’article 14 del seu
Reglament d’organització i funcionament, el president del Consell Econòmic i
Social serà nomenat per decret del Consell de Govern, a proposta conjunta dels
consellers competents en matèria econòmica i de treball, que ho hauran consultat
prèviament amb els grups de representació que integren el Consell. En qualsevol
cas, la proposta ha de tenir el suport, com a mínim, dels dos terços de les
persones membres del Consell.
Com estableix l’article 14.3 del reglament d’organització i funcionament del CES,
el president pot ser destituït del seu càrrec per decret del Consell de Govern a
proposta dels consellers en matèria d’economia i treball, sempre que es faci la
sessió i votació específiques prèvies del Ple del Consell i votin a favor de la
destitució els dos terços dels membres del Ple.

La Presidència
i les vicepresidències

El president tendrà el tractament d’Honorable Senyor i no pot percebre més d’un
sou amb càrrec als pressuposts de cap altra administració pública.
El primer president del CES fou Francesc Obrador i Moratinos. En la Comissió
Permanent de 30 d’agost de 2006, el president Obrador dimití i fou relevat en
funcions pel vicepresident 1r, Josep Oliver Marí. En el Ple de dia 24 de gener de
2007 va ser elegit com a segon president del CES Llorenç Huguet Rotger. El
Govern el va nomenar pel Decret 3/2007, de 26 de gener (BOIB núm. 17, de 3 de
febrer de 2007), i va prendre possessió del càrrec el dia 7 de febrer, davant el Ple.
Correspon al president del Consell Econòmic i Social l’exercici de les funcions
següents:
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Arrel del Decret 109/2006, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Decret
128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament del CES, s’ha especificat que el president no pot percebre més
d’una retribució a càrrec als pressupostos de cap administració pública. Si el
president du a terme una activitat remunerada, desplegarà la seva funció en règim
de caràcter no retribuït. En aquest darrer cas, no es consideren retribució les
indemnitzacions d’assistència, de desplaçament, per quilometratge o altres.
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La Presidència
i les vicepresidències

a) La direcció i representació de la institució.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-les quan li
correspongui i moderar-ne el desenvolupament.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas d’empat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne
l’acompliment.
f) Informar el Ple, abans de l’inici dels debats, de les suplències i
substitucions del Consell.
g) Dictar, amb la consulta prèvia als vicepresidents i a la Comissió
Permanent, les directrius generals per al funcionament intern i el bon
govern de les sessions del Consell.
h) Autoritzar i disposar les despeses dins els límits de la seva competència,
reconèixer obligacions i ordenar-ne els pagaments, degudament
intervinguts d’acord amb la normativa vigent.
i) Elaborar, amb l’assessorament del personal del Consell, especialment
del secretari general, l’esborrany de la proposta anual de pressuposts
del Consell que, un cop sotmesa a l’aprovació de la Comissió
Permanent, ha de ser elevada al Ple, atès allò que disposa el núm. 2 de
l’article 13 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
j) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li siguin
reconegudes en les lleis i reglaments que regulen la matèria, com a
president i representant legal de la institució.
k) Adreçar-se en nom del Consell a institucions, organismes, entitats,
associacions, autoritats i particulars per demanar la seva col·laboració.
l) Sol·licitar a l’òrgan demandant, amb consulta prèvia al Ple o a la
Comissió Permanent si l’assumpte ho requereix, l’ampliació del termini
fixat en l’ordre de remissió o en la sol·licitud de consulta per tal de poder
atendre-la.
m) Contractar i separar el personal al servei del Consell.
n) Complir i fer complir aquest Reglament, tot proposant al Ple la seva
interpretació en els casos de dubtes i la seva integració en els casos
d’omissió.
o) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la seva condició de president.
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1.3.5.2. Els vicepresidents
El Consell Econòmic i Social té dos vicepresidents elegits pel Ple per majoria
simple en votació secreta, a proposta, cada un d’ells, dels membres representants
de les organitzacions empresarials i dels representants de les organitzacions
sindicals, respectivament. El 26 de juliol de 2001 s’elegiren els primers
vicepresidents. La vicepresidència 1a ha estat ocupada per Josep Oliver Marí
des de la creació del CES; quant a la vicepresidència 2a, l’han ocupada:
-

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

Per acord de la Comissió Permanent es determina el grau de dedicació de cada
un dels vicepresidents i s’estableix el règim de retribucions econòmiques que
poden correspondre’ls.
La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents es fa tot atenent la proposta
que facin cada un dels grups als quals pertanyen. Un cop s’hagi acceptat la
proposta de substitució, el mandat del nou vicepresident s’estendrà fins a
l’acabament del període de quatre anys que estigui en curs, excepte que hi hagi
una nova proposta de substitució.
Els vicepresidents poden assistir amb veu i sense vot a les reunions de la
Comissió Permanent.
Els vicepresidents substituiran el president, per l’ordre de prelació que fixi el Ple,
en els supòsits de vacant, absència o malaltia i poden exercir, a més, les funcions
que expressament els delegui el president.
L’ordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president determinarà un
torn anual entre els vicepresidents que començarà per aquell que la Comissió
Permanent designi.
Els vicepresidents seran informats regularment pel president sobre la direcció de
les activitats del Consell i li prestaran la seva col·laboració en tots aquells
assumptes per als quals siguin requerits i a més,
La Presidència
i les vicepresidències

a) En l’elaboració de l’ordre del dia del Ple i la Comissió Permanent.
b) En l’elaboració de la proposta anual de pressuposts del Consell.
c) En la interpretació i proposta de modificació del Reglament d’aquest
Consell.
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d) En la decisió d’encetar l’elaboració d’un estudi o informe per iniciativa
pròpia, quan aquesta decisió s’hagi d’adoptar a instància del president
d’acord amb el que disposa l’article 21 a) d’aquest Reglament.
e) Així mateix, el president del Consell Econòmic i Social requerirà la
col·laboració dels vicepresidents quan exerceixi la funció de
representació de la institució. A més, els vicepresidents acompanyaran
el president en els següents casos:
- Quan el president representi al CES davant qualsevol administració
pública (local, insular, autonòmica o estatal) o davant d’institucions
privades d’especial transcendència.
- Quan el president gestioni amb les conselleries corresponents la
proposta anual de pressuposts del Consell.
f) Per tal que la funció de col·laboració dels vicepresidents sigui efectiva,
el president es reunirà amb el vicepresidents amb una periodicitat
mensual i amb anterioritat a la convocatòria de les sessions del Ple i la
Comissió Permanent. En aquestes reunions informatives amb els
vicepresidents, el president podrà citar els coordinadors dels grups del
CES.

1.3.6. La Secretaria General
La Secretaria General és l’òrgan d’assistència tècnica i d’administració del Consell
Econòmic i Social i el dipositari de la fe pública amb relació als seus acords. Es
troba regulada en l’article 12 de la Llei reguladora del CES i 18 i 19 del seu
Reglament d’organització i funcionament.
El titular de la Secretaria General, que no té qualitat de membre del Consell
Econòmic i Social, serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de
Govern, a proposta presentada, conjuntament, pels consellers amb competències
en matèria d’economia i de treball. Des de la creació del CES i fins a juliol de
2007 el càrrec fou ocupat per Pere Aguiló Crespí. Des de la publicació del Decret
148/2007, de 21 de desembre (BOIB núm. 195 ext., de 28 de desembre de 2007),
exerceix el càrrec Núria García Canals.
El secretari general pot ser substituït en cas d’absència o vacant pel membre del
personal tècnic al servei del Consell que designi la Comissió Permanent a
proposta del president.

a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió
Permanent i de les comissions de treball i, eventualment, realitzar
funcions d’assessoria jurídica.
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La Secretaria General

Les funcions del secretari general són les següents:
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b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura
i el vistiplau del president i cursar els acords que s’hi adoptin. La redacció
de les actes pot ser encomanada quan el secretari no sigui present en
una sessió a la persona que designi el president.
c) Custodiar la documentació i establir l’arxiu documental del Consell.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots
particulars i altres documents confiats a la seva custòdia.
e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials. Especialment
confeccionar la relació de llocs de feina i dels procediments de selecció
i de dotació de les places del personal del Consell.
f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se li encomanin
especialment.
g) Notificar als membres del Consell Econòmic i Social les convocatòries
corresponents per a les sessions dels òrgans col·legiats.
h) Deixar constància, mitjançant diligència autenticada amb la seva firma i
la del president, del fet que no es duguin a terme les sessions
degudament convocades, així com de les causes que motivin aquesta
situació.
i) Ser el dipositari dels fons del Consell i lliurar-ne els autoritzats pel
president, intervinguts prèviament.
j) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la condició de secretari.
El secretari general pot delegar les seves funcions assessores i de confecció de
les actes al personal tècnic al servei del Consell, de forma permanent per a les
comissions de treball. Totes les delegacions del secretari han de tenir el vistiplau
del president, amb consulta prèvia als òrgans que afectin.

La Secretaria General

El càrrec de secretari general del Consell serà acomplert en règim de dedicació
exclusiva i estarà sotmès a les disposicions generals legals i reglamentàries en
matèria d’incompatibilitats i el seu titular no pot exercir un altre càrrec o activitat
que impedeixi o malmeti l’acompliment de les funcions que li són pròpies.
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