CAPÍTOL PRIMER: ESTRUCTURA I FUNCIONS
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan estatutari, regulat en
l’article 78 de l’Estatut d’autonomia, precepte que ja estableix la naturalesa i els
principals trets d’aquesta institució en definir-la com a òrgan col·legiat de
participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i
social, i disposa que una llei del Parlament el regularà.
En compliment del mandat estatutari, la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en regula la composició, la designació
dels seus membres, l’organització i les funcions. Aquesta llei va ser modificada per la
Llei 5/2009, de 17 de juny.
1.1 NATURALESA
Atesa la definició de l’Estatut d’autonomia, els trets principals que defineixen el CES
són el caràcter consultiu i de participació, tal i com disposa l’article 1 de la Llei
10/2000: “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”.
Així doncs, el CES és especialment un òrgan de consulta del Govern de les Illes Balears
i dels consells insulars, si bé l’autonomia de la què gaudeix el permet informar i
emetre dictàmens sobre matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació sense la
necessitat de l’existència prèvia d’una sol·licitud.
També és un òrgan en el qual es materialitza la participació i la intervenció dels
agents econòmics i socials en l’activitat i en les polítiques social i econòmica de les
Illes Balears.
Dins de l’àmbit dels òrgans consultius de les Illes Balears, el Consell és l’òrgan que
dóna veu a la societat civil organitzada. Al seu si participen, estudien, deliberen,
assessoren i proposen les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals
més representatives i distintes organitzacions i institucions de rellevància per a la
nostra societat. Així mateix, el Govern i els consells insulars hi designen uns experts en
matèria econòmica, social o mediambiental.
D’això es 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 afectin
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.
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.
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1.2. LA COMPOSICIÓ I ELS ÒRGANS DEL CES
El Consell Econòmic i Social està integrat per un total de 37 membres, els quals han
de tenir la condició política de ciutadans de les Illes Balears, d'acord amb la
distribució següent:
a) El president
b) El grup I està integrat per 12 membres designats per les organitzacions
empresarials més representatives.
El grup II està integrat per 12 membres designats per les organitzacions sindicals més
representatives.
c) El grup III està constituït per 12 membres distribuïts de la manera següent:
- Un representant del sector agrari.
- Un representant del sector pesquer.
- Un representant del sector d'economia social.
- Un representant de les associacions de consumidors i usuaris.
- Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
- Un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats
locals.
- Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin com a finalitat
principal la protecció del medi ambient.
- Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits entre persones
amb especial preparació i de prestigi reconegut en l'àmbit corresponent. Quatre a
proposta dels consells insulars i un a proposta del Govern de les Illes Balears.
Cada una de les organitzacions, sectors i administracions amb presència als distints
grups ha de 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·legiats i
òrgans unipersonals.
ÒRGANS
COL·LEGIATS
Ple
Comissió Permanent
Comissions de treball

ÒRGANS
UNIPERSONALS
Presidència
Vicepresidències
Secretaria General

1.2.1. 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 per la secretària general.
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.
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Les competències del Ple es poden classificar en els blocs següents:
Competències de direcció i organització interna
a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d'organització i funcionament per majoria
dels dos terços dels seus membres i trametre'l al Consell de Govern perquè l'aprovi i
el publiqui.
c) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
d) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l'exercici de les funcions que té
atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
e) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del Consell, d'acord
amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
f) Aprovar la memòria anual.
g) Elegir els vicepresidents.
h) Decidir l’exercici d’accions administratives i la defensa del Consell davant altres
administracions públiques en via administrativa.
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 dels consells
insulars 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 27 de juny de 2010 va concloure el segon mandat del CES, fet que suposa que el
president i els consellers continuen en funcions fins que el Govern de les Illes Balears
en posi en marxa la renovació amb el cessament dels actuals consellers i el
nomenament dels nous membres del CES, mitjançant decret del Consell de Govern.
Composició del Ple a 31 de desembre de 2011
Grup I: associacions empresarials
MEMBRES TITULARS

Josep Oliver Marí
Isabel Guitart Feliubadaló
Josep Sintes Vinent
Miquel Vidal Fullana
Manuel Gómez López
Antonio Vilella Paredes

MEMBRES SUPLENTS

Juan Bufí Arabí
Alfonso Meaurio Flamen
Salvador Servera Jaume
Ana Reguera Rodríguez
Jaime Bauzá García
Miquel Perelló Quart

Organització
institució

o

CAEB
CAEB
CAEB
CAEB
CAEB
CAEB
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Alfonso Ribas Prats
Gabriel Rosselló Homar
Josep Martí Fortuny Gomila
Francesc Horrach Estarellas
Mariano Riera Riera
Pau Seguí Pons

Jaume Vidal Ladaria
Mateo Oliver Monserrat
Joan Josep Díez Moya
Joan Serra Mayans*
Antoni Juaneda Anglada

CAEB
CAEB
CAEB
PIMEB
PIMEB
PIMEB

Grup II: organitzacions sindicals
MEMBRES TITULARS

MEMBRES SUPLENTS

Júlia Sánchez Moreno
Manolo Pino Pertierra
Ernest Surià Ruiz
Carmen Díaz de la Jara
Francesc Mellado Serra
Ginés Díez González
Diana Borràs Rhodes
Silvia Montejano Cofreces
Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral
Agustina Canosa Valdomar
Manuel Pelarda Ferrando
Joan Huguet Amengual
Margarita Bárez Moreno
Tomás Casado Sánchez
Juan Herranz Bonet
Antonio Copete González
Joana M. Alorda Fiol
Maite Silva Sánchez
Aurelio Martínez Guerrero del
Francesc Mulet Clodover
Peñón
M. del Carme Orte Socias
Ma Carmen Santamaría Pascual
Carlos Moreno Gómez
Miguel Ángel Bordoy Garí

*

Organització
institució

o

CCOO
CCOO
CCOO
CCOO
CCOO
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT

Incompatibilitat sobrevinguda
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Grup III: organitzacions sectorials i institucions
MEMBRES TITULARS

Tomás de Villanueva
Cortés
Bernat Bonet Lladó

MEMBRES SUPLENTS

Cortés

Sector
institució

Gabriel Torrens Llabrés

Sector agrari

Rafael Mas Piedecausa
Jerònima Bonafé Ramis

Sector pesquer
Economia social
Consumidors i
usuaris
Universitat de les
Illes Balears
Entitats locals
Protecció medi
ambient
Govern de les Illes
Balears
Consell Insular de
Mallorca
Consell Insular de
Menorca
Consell Insular
d’Eivissa
Consell Insular de
Formentera

Claudia de Haro Porres
David Pons Florit

Rafel Crespí Cladera

Pedro Bofill Contreras

Joan Rotger Seguí*

Lluís Vallcaneras Nebot

Carlos Zayas Mariategui

Gabriel Jover Arbona
Cristòfol Soler Cladera
Guillem Camps Coll
Maria Torres Bonet
Pablo Serra Serra

o

CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL PLE

Decret 10/2011, d’11 de febrer, de cessament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III. Disposa el cessament
del conseller titular Pere Albertí Huguet (BOIB núm. 25, de 19 de febrer).

Decret 15/2011, de 25 de febrer, de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II (BOIB núm. 37, de 12 de
març). Disposa el cessament de:
Titular 1: Macià Bibiloni Oliver
Titular 2:
Manolo Pino Pertierra
Titular 5:

Silvia Montejano Cofreces

Suplent 1:Júlia Sánchez Moreno
Suplent 4: Ernest Surià Ruiz

I el nomenament de:
Titular 1:
Júlia Sánchez Moreno
Titular 2: Ernest Surià Ruiz
Titular 5: Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral
*

Suplent 1: Manolo Pino Pertierra
Suplent 4: Silvia Montejano Cofreces

Incompatibilitat sobrevinguda
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Decret 44/2011, de 6 de maig, de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III (BOIB núm. 72, de 17
de maig). Nomena com a conseller titular en representació de la UIB David Pons
Florit i disposa el cessament d’Antoni Llull Gilet. Com a conseller suplent, ratifica
Rafel Crespí Cladera

Decret 80/2011, de 22 de juliol, de cessament d’un membre del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III (BOIB núm. 112, de 23
de juliol). Disposa el cessament de Gabriel Company Bauzá com a conseller titular.

Decret 97/2011, de 30 de setembre, de cessament i de nomenament de
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el grup III
(BOIB núm. 150, de 4 d’octubre). Pilar Sánchez-Cuenca López cessa com a consellera
titular i Mercedes Vacas Guerrero com a consellera suplent en representació del
Consell de Mallorca. Cristòfol Soler és nomenat conseller titular sense suplent en
representació del CIM.

Decret 104/2011, de 14 d’octubre, de cessament i de nomenament de membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el Grup III (BOIB núm.
159, de 22 d’octubre).
Disposa el cessament dels titulars:
- José Quintana Fullana (sector pesquer)
- Macià Blàzquez Salom (associacions i organitzacions que tenen com a finalitat
principal la protecció del medi ambient)
- Miquel Alenyà Fuster (Govern de les Illes Balears)
- Javier Tejero Isla (Consell Insular de Menorca)
- Santiago Ferrer Costa (Consell Insular d’Eivissa)
- Sergio Colomar Mayans (Consell Insular de Formentera)
I del suplent:
- Pablo Serra Serra (Consell Insular de Formentera)
Es nomenen els consellers titulars
- Tomás de Villanueva Cortés Cortés (sector agrari)
- Bernat Bonet Lladó (sector pesquer)
- Lluís Vallcaneras Nebot (associacions i organitzacions que tenen com a finalitat
principal la protecció del medi ambient)
- Gabriel Jover Arbona (Govern de les Illes Balears)
- Guillem Camps Coll (Consell Insular de Menorca)
- Alex Minchiotti Fábregas (Consell Insular d’Eivissa)
- Pablo Serra Serra (Consell Insular de Formentera)

Decret 106/2011, de 4 de novembre, de cessament i de nomenament de
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el Grup I
(BOIB núm. 170, de 15 de novembre). Es disposa el cessament de Vicenç Tur Tur
com a conseller titular i Josep Sintes Vinent com a conseller suplent en representació
de CAEB. Es nomena Josep Sintes Vinent com a conseller titular.
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1.2.2. LA COMISSIÓ PERMANENT
La Comissió Permanent es l’òrgan ordinari de govern del CES i està formada pel
president i sis vocals, dos per cada grup, i assistida pel secretari general.
Les competències de la Comissió Permanent poden classificar-se de la manera
següent:
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) 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-ne el calendari i coordinar els treballs dels
distints òrgans col·legiats i les seves comissions.
Competències relacionades amb la funció de consulta i d'informe
a) Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes
formulades en el Consell, d’acord amb allò previst en el Reglament.
b) Atès el que preveu el núm. 3, de l’article 2, de la Llei 10/2000, per la qual es regula
el Consell, decidir l’obertura del tràmit d’audiència a organitzacions sindicals i/o
empresarials que no formin part del Consell, tant a iniciativa pròpia com a proposta
del president, de les comissions de treball o dels grups de representació del Consell.
En queden exclosos aquells casos en què l’audiència és preceptiva.
c) Aprovar dictàmens que expressin el parer del Consell quan el Ple li hagués delegat
aquesta matèria.
d) Fixar les directrius i disposar tot el que sigui necessari per elaborar l’esborrany de la
Memòria prevista en la lletra e) del núm. 1 de l’article 2 de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre.
e) Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell, i informar de
tot això el Ple, almenys, un cop a l’any.
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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.
Composició de la Comissió Permanent a 31 de desembre de 2011
Membres titulars:

Membres suplents:

1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I 1. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar (grup I 2.
(grup I - CAEB)
CAEB)
3. Manuel Pelarda Ferrando (grup II 3. Juan Herranz Bonet (grup II - UGT)
UGT)
4. Diana Borràs Rhodes (grup II 4. Francesc Mellado Serra grup II - CCOO)
CCOO)
5. Cristòfol Soler Cladera (grup III – expert
5.
(grup III)
Govern)
6. Guillem Camps Coll (grup III – Consell
6.
(grup III)
de Menorca)
1.2.3. COMISSIONS DE TREBALL
Les comissions de treball són grups d’estudi encarregats d’elaborar informes,
propostes o projectes els quals s’han de sotmetre al Ple o, per delegació d’aquest, a la
Comissió Permanent. Són creades ple Ple, qui ha de determinar-ne la composició, la
presidència i les funcions.
Les comissions de treball poden ser permanents i específiques, creades per a
l’elaboració dels estudis, informes i dictàmens que en particular se’ls encomanin.
Les comissions de treball permanents són les següents:
→ La Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi
Ambient
Aquesta Comissió s’ocupa de les matèries següents:
- Economia i fiscalitat
- Unió Europea, desenvolupament regional i cooperació al desenvolupament (fons
estructurals, programes europeus)
- Agricultura i pesca
- Polítiques sectorials i de medi ambient
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Composició a 31 de desembre de 2011
President: José Oliver Marí
Membres titulars:
Membres suplents:
1. José Oliver Marí (grup I - CAEB)
1.
(grup I - CAEB)
2.
(grup I - CAEB)
2. Josep Sintes Vinent (grup I - CAEB)
3. Juan Herranz Bonet (grup II – UGT)
3. Manuel Pelarda Ferrando (grup II UGT)
4. Ernest Surià Ruiz (grup II - CCOO)
4. Manolo Pino Pertierra (grup II –
CCOO)
5. Lluís Vallcaneras (grup III – medi 5. Pedro Bofill Contreras (grup III –
ambient)
entitats locals)
6. Tomàs Cortès Cortès (ent. locals – 6. Bernat Bonet Lladó (grup III – sector
sector agrari)
pesquer)
→ La Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Aquesta Comissió s’ocupa de les matèries següents:
- 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
Composició a 31 de desembre de 2011
President:
Membres titulars:
Membres suplents:
1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I - 1. Miquel Perelló Quart (grup I CAEB)
CAEB)
2. Manuel Gómez López (grup I - CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar (grup I CAEB)
3. Manuel Pelarda Ferrando (grup II - 3. Joana Mª Alorda Fiol (grup II – UGT)
UGT)
4. Diana Borràs Rhodes (grup II - CCOO) 4. Silvia Montejano Cofreces (grup II –
CCOO)
5. Bernat Bonet Lladó (grup III – sector 5. Tomàs Cortès Cortès (ent. locals –
pesquer)
sector agrari)
6.
(grup III)
6.
(grup III)
→ La Comissió de Treball d’Àrea Social
A aquesta Comissió se li encomanen les següents matèries :
- Salut i consum
- Assumptes socials
- Polítiques d’igualtat
- Polítiques d’integració
- Educació i Cultura
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Composició a 31 de desembre de 2011
Presidenta: Maria del Carmen Orte Socias
Membres titulars:
Membres suplents:
1. Josep Fortuny Gomila (grup I - CAEB)
1. Jaime Bauzá García (grup I - CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar (grup I - CAEB) 2. Salvador Servera Jaume (grup I CAEB)
3. Mª del Carme Orte Socias (grup II - 3. Margarita Bárez Moreno (grup II –
UGT)
UGT)
4. Eva B. Cerdeiriña Outeiral (grup II - 4. Agustina Canosa Valdomar (grup II CCOO)
CCOO)
5. Pedro Bofill Contreras (grup III – 5.
(grup III)
entitats locals)
6. Claudia de Haro Porres (grup III – ass. 6.
(grup III)
consumidors)
1.2.4. ÒRGANS UNIPERSONALS
1.2.4.1. El president
D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora del CES i l’article 10 del seu Reglament
d’organització i funcionament, el president del Consell Econòmic i Social ha de ser
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.
El president no pot percebre més d’una retribució amb càrrec als pressuposts de cap
administració pública. Si el president du a terme una activitat remunerada,
desplegarà la seva funció en règim de càrrec no retribuït. En aquest darrer cas, no es
consideren retribució les indemnitzacions d’assistència, de desplaçament i per
quilometratge.
L’actual president del CES, Llorenç Huguet Rotger, va ser elegit en el Ple de dia 24 de
gener de 2007. El Govern el va nomenar pel Decret 3/2007, de 26 de gener (BOIB
núm. 17, de 3 de febrer) i va prendre possessió del càrrec el dia 7 de febrer, davant el
Ple.
Correspon al president del Consell Econòmic i Social l'exercici de les funcions
següents:
a) La direcció i representació de la institució.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-les quan li correspongui i
moderar-ne el desenvolupament.
c) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas d'empat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne l’acompliment.
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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 d’acord amb els principis de
publicitat, concurrència i transparència, i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic i la normativa que la desplegui.
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) Exercir les facultats en matèria de personal reconegudes en la legislació vigent.
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.
1.2.4.2. 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.
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.
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Els vicepresidents substituiran el president, per l'ordre de prelació que fixi el Ple, en
els supòsits de vacant, absència o malaltia i poden exercir, a més, les funcions que
expressament els delegui el president.
L’ordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president determinarà un torn
anual entre els vicepresidents que començarà per aquell que la Comissió Permanent
designi.
Els vicepresidents seran informats regularment pel president sobre la direcció de les
activitats del Consell i li prestaran la seva col·laboració en tots aquells assumptes per
als quals siguin requerits i a més,
a) En l’elaboració de l’ordre del dia del Ple i la Comissió Permanent
b) En l’elaboració de la proposta anual de pressuposts del Consell
c) En la interpretació i proposta de modificació del Reglament d’aquest Consell
d) En la decisió d’encetar l’elaboració d’un estudi o informe per iniciativa pròpia,
quan aquesta decisió s’hagi d’adoptar a instància del president d’acord amb el que
disposa l’article 36.1.a) del Reglament
Per tal que la funció de col·laboració dels vicepresidents sigui efectiva, el president es
reunirà amb els vicepresidents amb una periodicitat mensual i amb anterioritat a la
convocatòria de les sessions del Ple i la Comissió Permanent.
Actualment, els vicepresidents són Josep Oliver Marí, que ocupa la vicepresidència
primera des de la creació del CES; i Ernest Surià Ruiz, que ocupa la vicepresidència
segona des del 6 d’abril de 2011.
1.2.4.3. La Secretaria General
La Secretaria General és l'òrgan d'assistència tècnica i d'administració del Consell
Econòmic i Social, dipositari de la fe pública amb relació als seus acords. Es troba
regulada en l’article 12 de la Llei reguladora del CES i 14 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.
En virtut del Decret 114/2010, de 5 de novembre, es va nomenar Àngels Bellinfante
Torres com a secretària general (BOIB núm. 166, de 16 de novembre).
Les seves funcions són:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió Permanent i de
les comissions de treball i, eventualment, realitzar funcions d’assessoria jurídica.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i el vistiplau
del president i cursar els acords que s'hi adoptin. La redacció de les actes pot ser
encomanada quan el secretari no sigui present en una sessió a la persona que designi
el president.
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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) Assessorar jurídicament, amb l’assistència dels serveis tècnics, el Consell i els seus
òrgans.
k) 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.
La persona titular de la Secretaria General té la consideració orgànica d’alt càrrec de
l’Administració de la CAIB.
1.3. LES FUNCIONS DEL CES
D’acord amb la seva naturalesa, corresponen al Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears les funcions que determina el núm. 1 de l’article 2 de la Llei 10/2000, de 30
de novembre, que el regula:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, amb relació amb les
matèries següents:
∗ Primer. Avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius, com també
projectes de decret del Govern de les Illes Balears i de reglament dels consells
insulars, independentment de la denominació que adoptin, sempre que els
esmentats avantprojectes i projectes regulin de forma directa i estructural
matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, tret de l'Avantprojecte de
llei de pressuposts generals.
∗ Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que
afectin substancialment l'organització, les competències o el funcionament del
Consell Econòmic i Social.
∗ Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, d’acord amb el que estableixi una
llei, sigui obligatori consultar-lo.
b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, amb relació amb les
matèries següents:
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∗ Primer. Projectes d’ordre de les conselleres i dels consellers del Govern de les
Illes Balears i de disposicions reglamentàries dels consells insulars, no inclosos
en l’apartat a), incís primer, d’aquest article, que regulin matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
∗ Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·liciti el Govern o les entitats i
les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determina en el
Reglament d’organització i funcionament.
c) Elaborar dictàmens, informes o estudis, a sol·licitud del Govern, dels consells
insulars o a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals
d’interès per a les Illes Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l'aprovació de l'Avantprojecte de
llei de pressuposts generals, on s'inclouran propostes i recomanacions amb relació al
seu contingut.
e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de cada any,
una memòria, en la qual retrà compte de les activitats realitzades i podrà exposar els
suggeriments i les observacions que consideri oportunes amb relació a la situació
socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
f) Elaborar el seu Reglament d'organització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l'estudi i la difusió de matèries
socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional
d’emissió de dictàmens preceptius o facultatius respecte de l’activitat legislativa i
reglamentària iniciada pel Govern de les Illes Balears i els consells insulars, en les
matèries socioeconòmiques, laborals o d’ocupació i, en segon lloc, una activitat
d’informe, tant per orientar els pressuposts de la comunitat autònoma, com per fer
èmfasi en determinades qüestions socioeconòmiques transcendents per a la nostra
comunitat autònoma. Tot això a banda de les atribucions d’autoorganització
funcional imprescindibles per la seva naturalesa d’òrgan consultiu.
1.3.1. ELS DICTÀMENS DEL CES
Les opinions del Consell s'expressen sota la denominació de “Dictamen del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears” i no són vinculants. L’emissió dels dictàmens es
realitza d'acord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per la qual
es regula el CES, i per les disposicions del seu Reglament, aprovat mitjançant el
Decret 67/2010, de 28 de maig. Els dictàmens es poden emetre a sol·licitud del
Govern de les Illes Balears i dels consells insulars, o a iniciativa pròpia. En aquests
apartat tractarem els dictàmens emesos a sol·licitud de les institucions
autonòmiques.
En el Dictamen 6/2002 s’afirma que un dictamen “és el resultat d’un esforç de
consens en les opinions i parers dels consellers que estan integrats en el Ple, els quals
actuen com a consellers que són del CES amb independència de la seva procedència
sindical, empresarial o institucional”.
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Per tant, el dictamen del CES és únicament i exclusivament l’opinió del CES –article
14 núm. 7 de la Llei 10/2000– la qual no és el parer individual de les institucions i
organitzacions que hi poden designar representants ni, en cap cas, no la substitueix.
El CES no ha de suplir la consulta sectorial preceptiva ni la informació prèvia en
l’elaboració de normes per part de l’executiu. El compliment d’aquests tràmits té una
gran rellevància i és una passa fonamental i no condiciona ni substitueix els
corresponents als informes i dictàmens que s’han d’elaborar. I, igualment, quan el
Govern fa de legislador no es pot plantejar que, a causa de la seva sol·licitud de
dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la
informació prèvia o la consulta sectorial.
Més encara si tenim en compte que arran de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la
qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
consulta a aquestes organitzacions ha esdevingut preceptiva com a forma d’exercici
de participació institucional, en relació amb els avantprojectes de llei o projectes de
normes reglamentàries de desplegament de normes legals.
Quan és obligatòria la consulta al CES?
La consulta al CES és obligatòria o preceptiva respecte de tots els projectes de decret i
reglament així com avantprojectes de llei que regulin, d’una banda, l’organització i el
funcionament del CES i d’altra, matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació,
excepte la Llei de pressuposts generals, sempre que aquesta regulació sigui directa i
estructural.
Així doncs, d’acord amb la Llei reguladora del CES, els dictàmens poden ser
preceptius o facultatius, en funció del rang de la norma i de com afecti les matèries
econòmiques i socials.
Per acotar millor les normes que s’han de sotmetre a dictamen del CES, l’apartat
quart del mateix article 2 de la llei del CES inclou tota una sèrie de matèries que
integren l’àmbit material de les funcions del Consell Econòmic i Social. Certament,
aquestes matèries ho són entre d’altres, però comptar amb una relació material ens
ha de permetre determinar amb seguretat quan l’opinió del CES és, no ja tan sols de
sol·licitud preceptiva, sinó d’interès per a la norma què es tracti.
Aquest apartat disposa que:
4. A l’efecte de determinar les matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, que integren
l’àmbit material de les funcions del CES, s’entenen incloses totes aquelles que són pròpies de les
organitzacions més representatives dels treballadors i empresaris, i que afecten, entre d’altres, al
desenvolupament regional, l’economia i els sectors productius, la fiscalitat, les relacions laborals i
la seguretat i la salut laboral, la responsabilitat, la investigació, l’economia social, l’educació, les
competències i la formació professional, la sanitat i el consum, l’habitatge, el medi ambient,
l’ordenació del territori, els serveis socials i la família.
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Finalment, l’apartat cinquè de l’article 2 de la dita llei reguladora del CES en delimita
de manera negativa l’abast dels dictàmens preceptius en el sentit següent:
5. Queda exclòs el dictamen preceptiu respecte dels avantprojectes de llei, projectes de decret
legislatiu i de decret del Govern de les Illes Balears, així com de reglament dels consells insulars,
independentment de la denominació que adoptin, que tractin de matèries socioeconòmiques,
laborals i d’ocupació en els casos següents:
a) Quan es tracti de disposicions normatives que no regulin de manera directa i estructural
matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, sempre que no afectin directament les
institucions i els òrgans en els quals s’exerceix el dret a la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
b) Quan es tracti de disposicions reglamentàries excloses del tràmit d ’audiència per raons que
s’han de fer constar al llarg del procés d’elaboració de la norma, per l’òrgan que en faci l’impuls.
c) Quan suposin la modificació o la reforma puntual, indirecta i no estructural de normes que
hagin estat sotmeses a dictamen preceptiu del Consell Econòmic i Social.
A la vista d’aquests preceptes, les normes que s’han de sotmetre a dictamen venen
limitades, primer, pel rang normatiu (avantprojectes de llei, projectes de decret i
projectes de reglament), segon, per l’àmbit material d’aquestes normes (matèria
econòmica, social i d’ocupació) i, tercer, per l’abast de la regulació (regulació directa
i estructural de la matèria què es tracti).
Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes d’ordre de les conselleres i
consellers del Govern de les Illes Balears i les disposicions reglamentàries dels consells
insulars, que regulin matèries socioeconòmiques i laborals i d’ocupació, si bé no de
manera directa i estructural.
Així doncs, s’ha de tenir en compte que el projecte de norma, si ve d’una conselleria
del Govern de les Illes Balears, ha de se d’una ordre del conseller o consellera
corresponent, però no un projecte de decret. Però, si ve d’un consell insular, ha de ser
d’una disposició reglamentària no inclosa en l’àmbit dels dictàmens preceptius.
1.3.2. LA MEMÒRIA SOBRE L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA SOCIETAT
D’acord amb l’article 2 de la Llei del CES, el Consell elabora una memòria anual
sobre la situació econòmica i social de les Illes Balears, la qual és fruit del debat entre
els interlocutors econòmics i socials presents en el Consell. Es tracta d’un informe
sobre la situació de la comunitat autònoma en cada exercici, sense previsions de
futur, però que ofereix un esforç d’aproximació el més exhaustiu possible a la realitat
econòmica i social de les Illes.
Aquesta Memòria s’estructura en 3 capítols:
Capítol 1: Panorama econòmic
Capítol 2: Mercat de treball i polítiques d’ocupació
Capítol 3: Qualitat de vida i estat del benestar
1.3.3. INFORMES I ESTUDIS
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El Consell Econòmic i Social pot elaborar els dictàmens, informes o estudis, a
sol·licitud del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars o a iniciativa pròpia
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.
La decisió d’encetar un informe, estudi o dictamen a iniciativa pròpia l’adopta el Ple,
d’acord amb l’article 15 del Reglament del CES aprovat pel Decret 67/2010. La
Comissió Permanent ha de fer un seguiment dels dictàmens i informes i informar-ne
al ple, al menys, una vegada cada any.
L’emissió de dictàmens i informes és competència del Ple, si be la pot delegar en la
Comissió Permanent.
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