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El naixement
d’una institució.
“Sé que somos la suma
de instantes sucesivos
que el tiempo no destruye”
José Hierro

Fer néixer una institució no ha estat mai una tasca fàcil. Més encara si
aquesta institució té un caràcter intangible, no mesurable. Parlar de “lʼòrgan
col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en
matèria econòmica i social”, que diu lʼarticle 42 de lʼEstatut, és tractar de
democràcia participativa, de vertebrar la societat civil organitzada de les Illes
Balears, de crear un teixit social, de contribuir a la presa de consciència de
poble que camina, i tot això és difícil de mesurar en un informe dʼactivitats.
Tanmateix del que es tracta és de retre comptes, de considerar si els recursos i
els esforços que els ciutadans dediquen al Consell Econòmic i Social han estat
profitosos per al seu benestar.
La manera de fer-ho més fàcil pels responsables i els participants de
la institució és fer la comptabilitat del nombre de dictàmens realitzats, dels
informes aprovats, de les pàgines impreses, de les actuacions realitzades, de
les visites concertades, de… tot el que segueix a aquesta presentació. I així ho
hem fet. Aquesta ha estat la realitat dʼaquest “primer any pressupostari” de la
nostra existència. Aquesta és la criatura que hem fet néixer, a qui hem donat
cos i ànima, els consellers, els tècnics i el personal que treballem en el CES.
Ara resta lʼaprovació de la societat de les Illes Balears.
Es tracta, per tant, dʼun document que està a les vostres mans, per debatre
i per avaluar. Deien els antics filòsofs que el que és, existeix, i es pot pensar.
Hi ha doncs una realitat, el que cal és pensar-la. És difícil “prendre les mides”
a una institució que no construeix carreteres, que no fa “coses tangibles i pràctiques”, que no posa publicitat; ben al contrari, aquesta és una institució que ven
participació, que vol i que fa consens, que fa propostes què són de futur i que
per això no fa presència al dia a dia, ni a la complicitat social de les respostes
immediates ni en tot allò que es mou en lʼunivers fonedís del curt termini. És
complicat, però necessitam la vostra avaluació, la vostra opinió, per poder rec-
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tificar, per millorar i aconseguir la utilitat pública que ha de gaudir tota institució
que és finança amb els pressuposts què tota la societat nodreix. Aquest és el
motiu del llibre i dels suports tecnològics que lʼacompanyen: rebre lʼavaluació
i, si sʼescau, lʼaprovació dels ciutadans i de les organitzacions que els representen.
El ple del CES ha aprovat lʼinforme dʼactivitats de lʼany 2002 el dia vint-i-sis
de febrer de 2003. Els membres del ple són designats per la quasi totalitat de
les organitzacions representatives de les Illes Balears: les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials, les organitzacions de consumidors, els
representants de lʼeconomia social, les organitzacions ecologistes, la pagesia,
la gent del mar, la UIB, les entitats locals… però tot i així sempre necessitarem
la crítica de tota la societat de les Illes Balears.
El CES no pretén que tot estigui a gust de tothom, sinó que la suma, la
realitat existent, sigui positiva per al conjunt de la nostra societat. Totes les
activitats que venen reflectides a lʼInforme dʼActivitats 2002 no cal que siguin
del gust de tots, no ho poden ser mai, el que seʼns ha de valorar i mesurar, és
si hem complit el mandat legislatiu i estatutari que ens va donar lʼexistència i la
raó de ser. És la realitat feta de punts i instants successius la que ens donarà
la nostra pròpia imatge, la que volem que perduri en el futur, la que consolida i
dóna musculatura a la criatura.
Sabem que si som capaços de consolidar “lʼòrgan de proposta…”, que
ens obliga lʼEstatut dʼAutonomia, aconseguirem el reconeixement públic a la
contribució del futur de benestar de les nostres illes, i per això ho hem de fer en
la qualitat dels nostres dictàmens i informes, i en la presència consensuada, al
màxim possible, de la nostra societat civil organitzada.
Hem passat el primer any complet i teniu al vostre abast el resultat del
nostre treball: esperam la vostra avaluació. Per endavant donam les gràcies per
la dedicació i aportacions que ens han ajudat a fer aquesta tasca.
Francesc Obrador Moratinos
President del Consell Econòmic i Social.
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Capítol primer:
ESTRUCTURA
I FUNCIONAMENT

1.1.

El CES, un òrgan consultiu
creat per lʼEstatut dʼautonomia

1.2.

La regulació del CES

1.3.

La composició i els òrgans del CES
ANNEXOS DEL CAPÍTOL I

El CES, un òrgan
consultiu
creat per
l’Estatut
d’autonomia
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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. Lʼarticle 42 de lʼEstatut dʼautonomia regula
expressament la nostra institució i considera que:
“1.- El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és lʼòrgan 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, lʼorganització i les funcions”.
1.1.1. Naturalesa
Atesa la definició de lʼEstatut dʼautonomia, el CES sʼha de considerar essencialment un òrgan consultiu de la comunitat autònoma en matèria econòmica i
social. Dʼaquesta manera sʼha 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, 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 lʼentramat institucional de les Illes Balears, el CES es
configura com un ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat dʼactuar, que disposa dʼautonomia orgànica i funcional per acomplirne les finalitats. Les relacions amb el Govern de les Illes Balears sʼarticulen a
través de la conselleria competent en matèria de treball.
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Tampoc no hem dʼoblidar lʼautonomia de la qual gaudeix el CES per poder
dur a terme iniciatives relacionades amb lʼestudi i la difusió de matèries socioeconòmiques, laborals i dʼocupació. Per tant, el CES pot informar dʼuna matèria
a iniciativa pròpia, sense necessitat de lʼexistència prèvia dʼuna sol·licitud.
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1.1.2. Funció institucional
Dins de lʼàmbit dels òrgans consultius de les Illes Balears, el Consell és lʼòrgan
que dóna veu a la societat civil organitzada. En el seu si hi 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.
Dʼaixò seʼn deriva que el CES és una institució que pretén lʼelaboració
dʼopinions consensuades entre les diverses forces que hi són representades,
per tal dʼinfluir i de participar en el procés dʼelaboració de les normes legals i
reglamentàries que toquin aspectes econòmics i socials. Igualment és un centre
de confluència dʼopinió i dʼanàlisi sobre aquestes matèries que fa un esforç per
tal dʼacordar 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 lʼEstatut, el Consell és regulat per una llei i, per
tal de determinar la seva organització i funcionament, es desplega a través
dʼun reglament. En lʼapèndix trobareu el text actualitzat i complet de les dues
normes.
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, es va donar la regulació principal de la nostra institució.
La Llei té la següent estructura:
•

Exposició de motius

En la qual es donen 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.

Regulació

•

Títol I. Disposicions generals

En el qual amb, els articles 1, 2 i 3, es regula, respectivament, la naturalesa i el
règim jurídic, les funcions i el termini dʼevacuació de dictàmens.
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Títol II. Composició del Consell Econòmic i Social

Als 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.
•

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, els quals 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.
Durant lʼany 2002, aquesta llei ha sofert una modificació. A través de la disposició addicional tercera de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures
tributàries i administratives publicada en el BOIB núm. 156, del 28 de desembre,
sʼha donat una nova redacció a lʼarticle 18 de la Llei 10/2000, el qual està dedicat al règim de personal. A partir dʼaquesta redacció desapareix la regla general
que disposava que el personal del CES havia dʼestar vinculat a la institució
mitjançant relació subjecta a dret laboral.
1.2.2. El Reglament dʼorganització i funcionament
El 25 de setembre de 2001 el Ple del Consell aprovà el Reglament dʼorganització
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.

Regulació

Lʼany 2002 aquest decret ha estat modificat pel Decret 131/2002, de 18
dʼoctubre, sobre percepció dʼindemnitzacions per les despeses de desplaçament, dʼestada i dʼassistència a les sessions del CES, el qual dóna un nou
tractament a aquesta qüestió tot derogant la disposició addicional segona del
Reglament dʼorganització i funcionament dedicada a la “Quantia de les indemnitzacions per assistència”.
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1.2.3. Altres normes
Es pot establir que el CES és regulat per la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
pel Decret 128/2001, de 9 de novembre, 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 30/1992, de 26 de novembre de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Especialment el capítol II del títol II dʼaquesta llei.
Existeix una aplicació directa de la Llei 30/1992, 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 sʼhan de considerar normativa complementària del CES:
-

-

El Decret 78/2001, dʼ1 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. Aquesta norma conté
les bases inicials per tal de configurar les primeres passes de la institució.
El Decret que hem citat sobre indemnitzacions.
Tots aquells decrets que -en compliment del núm. 4 de lʼarticle 5
de la Llei 10/2000- sʼhan aprovat pel Consell de Govern per fer els
nomenaments i els cessaments dels membres del CES, el president i
el secretari general.

Lʼapèndix conté una relació dels decrets que hem citat.
Finalment la Presidència del Consell, emet prèvia consulta al Ple les resolucions, les quals són criteris de seguiment obligatori per la institució. Lʼobjecte
dʼaquestes 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.

Regulació

Sʼincorpora una ressenya de les resolucions emeses fins ara en lʼapèndix .
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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,
dʼacord amb la distribució següent:

Cada una de les organitzacions, sectors i administracions representats als distints grups pot designar un nombre de suplents igual al de vocals titulars que
tengui en el Consell, els quals exerciran les funcions dels membres titulars en
els supòsits i condicions prevists en el Reglament dʼorganització 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.

15

Composició i òrgans

a) El president
b) El grup I està integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions empresarials més representatives.
c) El grup II està integrat per dotze membres en representació de 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 dʼeconomia social.
- Un representant de les associacions de consumidors i usuaris.
- Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
- Un representant de les organitzacions representatives dels
interessos de les entitats locals.
- Un representant de les associacions i organitzacions que tenguin
com a finalitat principal la protecció del medi ambient.
- Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits
entre persones amb especial preparació i de prestigi reconegut en
lʼàmbit corresponent. Tres a proposta dels consells insulars i dos a
proposta del Govern de les Illes Balears.
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1.3.2. El Ple
El Ple és lʼòrgan 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:

Ple del CES amb el president del Govern
i el conseller de Treball i Formació.

1.3.2.1. Competències de direcció i organització interna

Composició i òrgans

a) Establir les línies generals dʼactuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern dʼorganització i funcionament
per majoria dels dos terços dels seus membres i trametreʼl al Consell
de Govern perquè lʼaprovi i el publiqui.
c) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
d) Adoptar els acords que corresponguin respecte de lʼexercici de les
funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
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e) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del
Consell, dʼacord 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 lʼexercici dʼaccions administratives i la defensa del Consell
davant altres administracions públiques en via administrativa.
i) 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 dʼinforme
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
dʼinterès per a les Illes Balears.
c) Acordar lʼelaboració dʼestudis 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 dʼun terç dels consellers adreçada al president, pot reunirse en sessió extraordinària.
1.3.2.3. Sessions del Ple durant lʼany 2002
PLENS ORDINARIS:

Es tractaren les qüestions següents:
➢ Dictamen sobre el Decret de creació del Registre de Parelles Estables
de les Illes Balears.
➢ Informe dʼactivitats del CES en el 2001.
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➢ Proposta de la comissió de treball de la Memòria Socioeconòmica
2001.
➢ Proposta de dictamen sobre el Pla de Recerca i Desenvolupament.
➢ Publicació de la Llei i del Reglament del CES.
➢ Plantilla del CES: convocatòria de llocs de feina de dos administratius
i un auxiliar administratiu.
➢ Participació en el projecte europeu sobre el Debat del futur dʼEuropa.
➢ Informe sobre el seminari celebrat a Vitòria titulat “Los nuevos actores
del proceso de integración europea: regiones, administración local y
movimientos ciudadanos”.
➢ Relacions amb els mitjans de comunicació.
Ple 2/2002, de 27 de juny
Es tractaren les qüestions següents:
➢ Aprovació del Dictamen 9/2002, sobre lʼAvantprojecte de llei reguladora del creixement urbanístic de les Illes Balears.
➢ Informe sobre els dictàmens aprovats pel procediment especial
resumit.
➢ Informe sobre les publicacions en projecte.
➢ Visita institucional a la presentació de la Memòria del CES estatal.
Ple 3/2002, de 24 de setembre
Es tractaren les qüestions següents:

Composició i òrgans

➢ Aprovació del text definitiu de la Memòria Socioeconòmica 2001.
Procés de divulgació.
➢ Aprovació del Dictamen 18/2002, sobre el Projecte de decret pel qual
es regula el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques.
➢ Aprovació del Dictamen 19/2002, relatiu a lʼAvantprojecte de llei reguladora de lʼordenació urbanística de les Illes Balears.
➢ Informació sobre els dictàmens aprovats per la Comissió Permanent i
pel procediment especial resumit:
- Dictamen núm. 14/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu a lʼAvantprojecte 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 lʼAvantprojecte de llei de serveis socials.
- Dictamen núm. 16/2002, del Consell Econòmic i Social sobre
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lʼAvantprojecte de llei de cambres oficials de comerç, indústria i
navegació de les Illes Balears.
- 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 dʼhabitatge estatal 2002/2005.
Aprovació de la proposta de pressuposts del CES corresponents a
lʼany 2003.
Projectes de nous estudis i publicacions:
- Estudi sobre lʼexperiència empresarial Agroïlla SAT.
- Estudi sobre la importància i aspectes econòmics i socials del treball
fix discontinu a les Illes Balears.
- Estudi sobre els Índexs de Qualitat en el Treball.
- Estudi sobre els Índexs de Competitivitat.
- Publicació dʼestudi sobre lʼestructura de la negociació col·lectiva a
les Illes Balears.
- Publicació dʼun repertori de normes de contingut sociolaboral de les
Illes Balears.
Informació sobre: Projecte EURDEBAT (Debat sobre el futur dʼEuropa),
pàgina web del CES, Pla de treball del CES.
Canvis en la composició de la Comissió Permanent i comissions de
treball.

Ple 4/2002, de 17 de desembre

➢ Aprovació del Dictamen 23/2002, sobre la proposta de declaració
dʼobligacions de servei públic en rutes aèries i marítimes interbalears.
➢ Informació sobre lʼaprovació, segons el procediment especial resumit,
del Dictamen 24/2002, sobre el Projecte de decret pel qual sʼestableix
el currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de
tècnic superior en administració de sistemes informàtics.
➢ Informació sobre les actuacions fetes respecte de la manca de tramesa
de determinats avantprojectes de llei al CES.
➢ Informació sobre la Memòria del CES sobre lʼeconomia, el treball i la
societat 2001 i el seu procés de divulgació.
➢ Informació sobre el projecte EURDEBAT (Debat sobre el futur
dʼEuropa), la pàgina web i el Pla de treball del CES.
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PLENS EXTRAORDINARIS
Ple E 1/2002, de 6 de juny
Es tractaren les qüestions següents:
➢ Aprovació del Dictamen 19/2002, relatiu a lʼAvantprojecte de llei reguladora de lʼordenació urbanística de les Illes Balears.
➢ Aprovació del Dictamen 22/2002, relatiu a lʼAvantprojecte de llei de les
fiances sobre els contractes dʼarrendament de finques urbanes.
➢ Substitució del conseller del grup III Sr. Juli Mascaró Pons en la
Comissió Permanent per la consellera del mateix grup Sra. Dolors
Talens Aguiló.
Ple E 2/2002, de 26 de novembre
Es tractaren les qüestions següents:
➢ Aprovació del Dictamen 8/2002, relatiu a lʼAvantprojecte de llei de salut
de les Illes Balears.
➢ Aprovació del Dictamen núm. 06/2002, relatiu al Projecte de decret
sobre programació de lʼedificació.
1.3.2.4. Modificacions en la composició del Ple
CONSELLERS TITULARS
Consellers cessats:

Consellers nomenats
en el seu lloc:

Sra. Mª Mar Mañas Molina (grup III)

Sr. Juli Mascaró Pons (grup III)

Sra. Dolors Talens Aguiló (grup III)

Sr. Francisco Luelmo Granados (grup III)

Sr. Francesc Planells Costa (grup III)

Sr. Pedro Calvo Manteca (grup II)

Sr. Antonio Copete González (grup II)

Composició i òrgans

Sra. Dolors Romeo Pérez (grup III)
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CONSELLERS SUPLENTS
Consellers cessats:

Consellers nomenats
en el seu lloc:

Sr. Francesc Rosselló Campaner (grup III)

Sr. Javier Bustamante Moreno (grup III)

Sra. Dolors Talens Aguiló (grup III)

Sra. Jerònima Bonafé Ramis (grup III)

Sr. Cecilio Serrano Montero (grup II)

Sr. Joan Huguet Amengual (grup II)

Sr. Luciano Mas Belmonte (grup II)

Sr. José Luis Pérez López (grup II)

Sr. Manuel Eladio Rodríguez Pereiro
(grup II)

Sr. Cecilio Serrano Montero (grup II)

Sr. Diego Ruiz Molina (grup II)

Sr. Miguel Ángel Bordoy Garí (grup II)

Sr. José Reyes Bazalo (grup II)

Sr. Manuel Beltrán Moreno (grup II)

A més, sʼha nomenat el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, del grup III, com a membre suplent del membre titular de les associacions i organitzacions que tenguin
com a finalitat principal la protecció del medi ambient.
1.3.3. La Comissió Permanent
La Comissió Permanent està formada pel president i sis vocals, dos per cada
grup.
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:

a) Adoptar les mesures necessàries per a lʼaplicació de les línies generals
dʼactuació del Consell, aprovades pel Ple.
b) Col·laborar amb el president en la direcció de lʼactuació del Consell.
c) Atès el que preveu el núm. 2 de lʼarticle 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 lʼordre del dia de les
sessions del Ple i la data de la seva celebració, tot tenint en compte
les peticions que sʼhagin formulat, atès lʼarticle 31 del Reglament.

21

Composició i òrgans

1.3.3.1. Competències relacionades amb la direcció del CES

i

nforme d’activitats

2002

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 dʼaquest
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 sʼhagin de tractar en
el Ple.
g) Aprovar la proposta inicial de lʼAvantprojecte 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 dʼinforme
a) Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes
formulades en el Consell, dʼacord amb allò previst en el Reglament.
b) Atès el que preveu el núm. 3, de lʼarticle 2, de la Llei 10/2000, per
la qual es regula el Consell, decidir lʼobertura del tràmit dʼaudiència
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 lʼaudiència és preceptiva.
c) Emetre dictàmens que expressin el parer del Consell quan, en aplicació de lʼarticle 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
lʼesborrany de la Memòria prevista en la lletra e) del núm. 1 de lʼarticle
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 lʼany.

Composició i òrgans

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.
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1.3.3.3. Sessions de la Comissió Permanent durant el 2002:
SESSIONS ORDINÀRIES
Sessió 1/2002, de 15 de gener
Qüestions tractades:
➢ Determinació de la comissió de treball per a la proposta de dictamen
sobre el Projecte de decret de regulació i desenvolupament del Pla
autonòmic balear dʼajudes a la promoció i accés a lʼhabitatge.
➢ Determinació de la Comissió Permanent com a òrgan per a lʼemissió
del dictamen sobre el projecte de decret mencionat anteriorment.
➢ Informació sobre lʼaprovació del pressupost del CES.
➢ Pla de treball: transferència de la sanitat.
➢ Subvencions als grups I i II.
➢ Visita institucional a Menorca i al CES del Regne dʼEspanya.
➢ Jornada sobre comunicació del personal del CES.
Sessió 2/2002, de 19 de febrer
Qüestions tractades:
➢ Determinació de la comissió de treball per a lʼelaboració de la
Memòria.
➢ Projecte transnacional de debat interregional (EURDEBAT). Convenció
europea.
➢ Noves tecnologies: Pla de recerca.
➢ Bases de les subvencions dels grups I i II del CES.
Sessió 3/2002, de 19 de març

➢ Proposta de la comissió de treball de la Memòria socieoconòmica
2001.
➢ Proposta dʼinforme a iniciativa pròpia sobre el Pla de recerca.
➢ Publicació de la Llei i del Reglament del CES i dʼun fulletó de divulgació.
➢ Projecte de debat interregional (EURDEBAT): El CES de les Illes
Balears pot abordar el tema del model social europeu.
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➢ Informe sobre el seminari que tengué lloc a Vitòria “Los nuevos actores
del proceso de integración europea: regiones, administración local y
movimientos ciudadanos”.
➢ Recursos humans: contractació temporal dʼun documentalista i convocatòria de llocs de feina fixos de dos administratius i dʼun auxiliar
administratiu pel sistema de concurs oposició.
➢ Document del Pla de treball.
➢ Relacions amb els mitjans de comunicació i pràctiques de comunicació
orgànica.
➢ Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del
Decret 33/1994, sol·licitat per la Conselleria dʼInterior.
Sessió 4/2002, de 16 dʼabril
Qüestions tractades:
➢ Situació pressupostària del primer trimestre i perspectives.
➢ Informació sobre els treballs respecte de la Memòria socioeconòmica
del 2001.
➢ Informació sobre el projecte “Futur dʼEuropa” (EURDEBAT).
➢ Seguiment del Pla de treball.
➢ Activitats en fase de programació del CES.
➢ Presentació per lʼAjuntament de Calvià del Pacte per a la cohesió
social i lʼeducació.
Sessió 5/2002, de 21 de maig
Qüestions tractades:

Composició i òrgans

➢ Informe sobre la reunió de coordinació dels CES autonòmics i del CES
estatal, celebrada a Sevilla els dies 6 i 7 de maig.
➢ Determinació de la comissió de treball que ha dʼelaborar la proposta
de dictamen respecte de lʼAvantprojecte de llei de salut de les Illes
Balears.
➢ Determinació de la comissió de treball que ha dʼelaborar la proposta de
dictamen respecte de lʼAvantprojecte de la llei de cooperatives de les
Illes Balears.
➢ Informe respecte de la situació actual de la Memòria socioeconòmica
del 2001.
➢ Informe respecte de lʼelaboració del dictamen sobre el Projecte de
decret de programació de lʼedificació.
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➢ Informe respecte de lʼelaboració del dictamen sobre el Projecte de
decret de programació de lʼedificació.
➢ Informe respecte dels dictàmens emesos pel procediment abreujat:
- Dictamen núm. 04/2002, sobre el Projecte de decret pel qual
sʼestableix el currículum de cicle formatiu de grau superior
corresponent al títol del tècnic superior en animació turística.
- Dictamen núm. 05/2002, sobre el Projecte de decret pel qual
sʼestableix el currículum de cicle formatiu de grau mitjà corresponent
al títol de tècnic en gestió administrativa.
- Dictamen núm. 07/2002, sobre el Projecte de decret pel qual es crea
la Unitat dʼInformació i Tràmit i sʼimplanta la liberalització industrial
en lʼàmbit de les Illes Balears.
➢ Informe sobre la realització dʼun estudi de la qualitat de vida de la
població resident a les Illes Balears.
➢ Gestions realitzades per a lʼelaboració de lʼinforme dʼiniciativa pròpia
sobre R+D.
➢ Conferències programades:
- Dr. Guillem López Casanovas: “Els fluxos econòmics”. Dia 17 de
juny de 2002.
- Dr. Josep Ma Bricall: “La recerca i el desenvolupament en el futur de
les illes”. Dia 16 de juliol de 2002.
- Pendent de concretar: “El Pla Territorial de Mallorca. Consell Insular
de Mallorca.
- Dr. Petitbó: “La competència turística a Europa”. Pendent de determinar la data.
- Taula rodona a les 17 hores del dia 21 de maig. Títol: “Els protagonistes del CES”. Hi participen els representants del CES de lʼEstat
(Sr. Fabián Márquez, del grup II dʼempresaris, Sr. Julián Ariza i
Antoni Ferrer, del grup I dels sindicats i Sr. Francisco Pérez de los
Cobos del grup III, experts del Govern). Prèviament, a les 13:00
hores, els ponents mantendran una reunió amb els membres de la
Comissió Permanent i a les 14:00/14:30 hores se farà un dinar dels
membres de la Comissió i els senyors ponents.
Sessió 6/2002, de 18 de juny

➢ Informe sobre lʼestat de tramitació de la Memòria socioeconòmica del 2001.
➢ Informe sobre lʼenquesta de qualitat de vida.
➢ Informe sobre els dictàmens emesos i els dictàmens i informes en tramitació:
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- Dictamen 6/2002, sobre el Projecte de decret sobre programació de
lʼedificació.
- Dictamen 8/2002, sobre lʼAvantprojecte de llei de salut de les Illes
Balears.
- Dictamen en tramitació sobre lʼAvantprojecte de llei reguladora del
creixement urbanístic.
- Informe en tramitació sobre el Reial decret llei de reforma de
les prestacions dʼatur i de les conseqüències que pot tenir per a
Balears, especialment per als treballadors fixos discontinus.
Informe sobre lʼescrit adreçat a la Presidència del Govern respecte del
funcionament del CES.
Informe respecte de lʼestat de tramitació de lʼinforme dʼiniciativa pròpia
sobre R+D.
Informe respecte de les reformes del local del CES.
Publicacions:
- Textos legals reguladors del CES.
- Informe dʼactivitats de 2001.
- Iniciatives agràries.
- Estructura de la negociació col·lectiva.
Visita a les SAT i a Mercapalma.

Sessió 7/2002, de 16 de juliol
Qüestions tractades:

Composició i òrgans

➢ Aprovació del Dictamen 13/2002, sobre lʼAvantprojecte de llei de
cooperatives.
➢ Aprovació de lʼinforme previ als pressuposts de la Comunitat Autònoma
corresponents a lʼany 2003.
➢ Informe sobre la situació del pressupost del CES corresponent al
segon trimestre.
➢ Informe sobre la presentació al president del Govern dels Suggeriments
de la Memòria socioeconòmica del CES de 2001 i de lʼInforme
dʼactivitats del CES de 2001.
➢ Pla i calendari per a lʼaprovació del text i la publicació de la Memòria
socioeconòmica 2001.
➢ Estudi sobre els efectes laborals i socials de la llei reguladora del
creixement urbanístic i dʼaltres projectes de llei.
➢ Informe/estudi sobre els treballadors fixos discontinus.
➢ Pla de treball del CES.
➢ Canvis en els consellers i representació en el CES.
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Sessió 8/2002, de 17 de setembre
Qüestions tractades:
➢ Informació dels dictàmens que estan en fase de tramitació.
➢ Aprovació dels dictàmens següents:
- Dictamen 15/2002, sobre lʼAvantprojecte de llei de serveis socials.
- Dictamen 16/2002, sobre lʼAvantprojecte de llei de cambres oficials
de comerç, indústria i navegació de les Illes Balears.
- Dictamen 17/2002, sobre el Projecte de decret per mitjà del qual es regulen les ajudes complementàries al Pla dʼhabitatge estatal 2002-2005.
➢ Informe sobre el projecte de pressuposts del CES corresponent a
2003.
➢ Informe sobre el procés seguit i futura publicació de la Memòria socioeconòmica de les Illes Balears 2001.
➢ Projectes de nous estudis i publicacions:
- Estudi sobre lʼexperiència empresarial Agroilla SAT.
- Estudi sobre la importància i els aspectes econòmics i socials del
treball fix discontinu a les Illes Balears.
- Estudi sobre els Índexs de Qualitat en el Treball.
- Estudi sobre els Índexs de Competitivitat.
- Publicació dʼestudi sobre lʼestructura de la negociació col·lectiva a
les Illes Balears.
- Publicació dʼun repertori de normes de contingut sociolaboral de les
Illes Balears.
➢ Informació sobre el Debat del futur dʼEuropa amb la col·laboració del
Centre Balears Europa i de la Conselleria de Presidència.
➢ Informe sobre la pàgina web del CES.
➢ Proposta de programació de les sessions del Ple, comissions permanents i comissions de treball corresponents a lʼany 2003.
➢ Informació sobre el Pla de treball del CES.
Sessió 9/2002, de 15 dʼoctubre

➢ Informació dels dictàmens que estan en fase de tramitació:
- Dictamen núm. 20/2002, 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 dʼabril, de lʼimpost sobre les estades a empreses
turístiques dʼallotjament, destinat a la dotació del fons per a la millora
de lʼactivitat turística i la preservació del medi ambient.
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- Dictamen núm. 21/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es
regulen els acolliments familiars i lʼadopció.
Informe sobre el tercer trimestre dʼexecució dels pressuposts del CES
corresponents a 2002.
Informe sobre la presentació de la Memòria socioeconòmica de les
Illes Balears 2001.
Informació sobre el Debat del futur dʼEuropa (EURDEBAT) amb
la col·laboració del Centre Balears Europa i de la Conselleria de
Presidència: acte de lʼ11 dʼoctubre a Menorca.
Informe sobre lʼevolució de la pàgina web del CES.
Modificació legislativa referent al personal funcionari del CES.
Proposta de participants en el Seminari sobre recerca i desenvolupament (R+D).

Sessió 10/2002 , de 19 de novembre
Qüestions tractades:

Composició i òrgans

➢ Informació dels dictàmens que estan en fase de tramitació:
- Dictamen núm. 19/2002, relatiu a lʼAvantprojecte de llei reguladora
de lʼordenació urbanística de les Illes Balears (“llei del sòl”).
- Dictamen núm. 22/2002, relatiu a lʼAvantprojecte de llei de fiances
sobre els contractes dʼarrendaments de finques urbanes.
- Dictamen sobre la proposta de declaració dʼobligacions de servei
públic en rutes aèries interbalears, instat per la Conselleria dʼObres
Públiques.
➢ Informe sobre lʼestat dʼelaboració i de presentació de la Memòria socioeconòmica de les Illes Balears 2001.
➢ Informació sobre el Debat del futur dʼEuropa en col·laboració amb el
Centre Balears Europa i la Conselleria de Presidència: acte del 18
dʼoctubre a Eivissa. Primers contactes amb els socis internacionals:
Itàlia i Portugal, el dia 4 de novembre a la seu del Centre Balears
Europa.
➢ Informació sobre les actuacions fetes respecte de la manca de tramesa
de determinats avantprojectes de llei al CES. Entrevista amb el president del Govern, dissabte dia 9 de novembre.
➢ Compareixença del conseller dʼHisenda i Pressuposts al CES, per
explicar els pressuposts de 2003.
➢ Informe sobre lʼevolució de la pàgina web del CES.
➢ Modificació de lʼarticle 18 de la Llei del CES, relatiu al personal.
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Sessió 11/2002, 10 de desembre
Qüestions tractades:
➢ Informació dels dictàmens que estan en fase de tramitació:
- Dictamen 23/2002, sobre la proposta de declaració dʼobligacions de
servei públic en rutes aèries i marítimes interbalears, instat per la
Conselleria dʼObres Públiques.
- Dictamen 24/2002, sobre el Projecte de decret pel qual sʼestableix
el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol
de tècnic superior en administració de sistemes informàtics.
➢ Informació sobre les actuacions fetes respecte de la manca de tramesa
de determinats avantprojectes de llei al CES. Compliment del mandat
del Ple del CES.
➢ Participació al Debat sobre el futur dʼEuropa (EURDEBAT), que se
celebrarà a Mallorca els dies 13 i 14 de desembre: determinació dels
participants dels tres grups que formen el Ple del CES.
➢ Presentació oficial el dia 11 de desembre del 2002 al Parlament de
les Illes Balears de la Memòria del CES sobre lʼeconomia, el treball
i la societat de les Illes Balears: participació de tots en un acte de
transcendència.
SESSIONS EXTRAORDINÀRIES
Sessió E 1/2002, de 8 de febrer

➢ Aprovació del Dictamen 4/2001, sobre el Projecte de decret de regulació i desenvolupament del Pla autonòmic balear dʼajudes a la promoció i accés a lʼhabitatge.
➢ Aprovació del Dictamen 1/2002, sobre el Projecte de decret de modificació de lʼarticle 37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual
sʼaprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de lʼAdministració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i sobre -en general- la procedència
de lʼemissió de dictamen preceptiu respecte dels projectes de decret
en matèria del personal funcionari i/o laboral que presta serveis a
lʼAdministració pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
➢ Presentació del document “Apunts per a lʼelaboració dʼun Pla de treball
del CES”.
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Sessió E 2/2002, de 30 de juliol
Qüestions tractades:
➢ Aprovació del Dictamen 14/2002, sobre lʼAvantprojecte de llei de drogodependències i altres conductes addictives a les Illes Balears.
➢ Assignació de la comissió de treball adient per elaborar les propostes
de dictamen sobre lʼAvantprojecte de llei de serveis socials i
lʼAvantprojecte de llei de cambres oficials de comerç, indústria i
navegació de les Illes Balears.
Finalment, durant lʼexercici de 2002 sʼhan produït les modificacions següents en
la composició de la Comissió Permanent:
Membres titulars cessats

Membres titulars nomenats
en el seu lloc

Sr. Juli Mascaró Pons (grup III)

Sra. Dolors Talens Aguiló (grup III)

Sr. Manuel Pelarda Ferrando (grup II)

Sr. Carlos Moreno Gómez (grup II)

Membres suplents cessats

Sr. Andreu Ferrer Gomila (grup II)

Membres suplents nomenats
en el seu lloc

Sr. Manuel Pelarda Ferrando (grup II)

1.3.4. Les comissions de treball
Les comissions de treball són grups dʼestudi per elaborar informes, projectes
o propostes per sotmetreʼls al Ple del Consell Econòmic i Social. Són la unitat
bàsica del treball del CES.

Composició i òrgans

El Ple pot constituir les comissions de treball que cregui oportunes i en determinarà la composició i la seva presidència. En tot cas tendran un mínim de tres
membres i un màxim de nou membres del Consell.
En la composició de les comissions de treball que es creïn sʼha de respectar la proporcionalitat dels diferents grups que integren el Consell Econòmic i Social. Cada
organització o grup pot substituir, en tot moment, qualsevol dels membres que el
representin en les comissions de treball, i designar en el mateix acte el substitut.
A instància de la comissió de treball respectiva o dels seus membres poden
assistir a les seves reunions, amb veu però sense vot, tècnics assessors o
especialistes.
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El Ple pot determinar lʼexistència de comissions de treball permanents i específiques.
Seran comissions permanents totes aquelles que el Ple creï amb aquesta
naturalesa. Les comissions de treball específiques es dedicaran a lʼelaboració
dels estudis, informes i dictàmens que particularment seʼls encomani en lʼacord
del Ple per a la seva constitució, i finalitzaran la seva funció un cop sʼhagi
confeccionat lʼestudi, informe o dictamen corresponent. Lʼacord de la seva
creació determinarà el termini màxim en què han dʼacomplir el seu objecte.
Són comissions permanents les següents:
1.3.4.1. Comissió de Treball dʼEconomia, Desenvolupament Regional i
Medi Ambient
Aquesta comissió sʼocupa 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.
➢ Ordenació del territori, habitatge i transports.
Durant lʼany 2002 sʼha reunit en 14 ocasions per tal dʼemetre la proposta de 7
dictàmens i col·laborar en la confecció de la Memòria del CES sobre lʼeconomia,
el treball i la societat de les Illes Balears.
Modificacions en la composició de la comissió de treball en el 2002

Sr. Pedro Calvo Manteca (grup II)

Membres suplents que surten

Sr. Cecilio Serrano Montero (grup II)

Membres titulars que entren
en el seu lloc

Sr. Cecilio Serrano Montero (grup II)

Membres titulars que entren
en el seu lloc

Sr. Carlos Moreno Gómez (grup II)

Composició i òrgans

Membres titulars que surten

1.3.4.2. Comissió de Treball dʼOcupació i Relacions Laborals
Aquesta comissió sʼocupa de les matèries següents:
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Ocupació i Seguretat Social.
Polítiques actives per a lʼocupació.
Relacions laborals, riscs laborals.
Formació professional i polítiques dʼocupació relacionades amb els
fons estructurals de la Unió Europea.

Durant lʼany 2002 sʼha reunit en 3 ocasions per tal dʼemetre la proposta dʼun
dictamen i col·laborar en la confecció de la Memòria del CES sobre lʼeconomia,
el treball i la societat de les Illes Balears.
Modificacions en la composició de la comissió de treball en el 2002
Membres titulars que entren
en el seu lloc

Membres titulars que surten

Sr. Francisco Luelmo Granados (grup III)

Sr. Francesc Planells Costa (grup III)

Sr. Juli Mascaró Pons (grup III)

Sra. Dolors Talens Aguiló (grup III)

Membres suplents que entren
en el seu lloc

Membres suplents que surten

Sr. Diego Ruiz Molina (grup II)

Sr. Miguel Ángel Bordoy Garí (grup II)

Sra. Dolores Romeo Pérez (grup III)

Sra. Mª Mar Mañas Molina (grup III)

1.3.4.3. Comissió de Treball dʼÀrea Social
Aquesta comissió sʼocupa de les matèries següents:

Composició i òrgans

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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

Durant lʼany 2002 sʼha reunit en 10 ocasions per tal dʼemetre la proposta de 6
dictàmens i col·laborar en la confecció de la Memòria del CES sobre lʼeconomia,
el treball i la societat de les Illes Balears
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Canvis en la composició de la comissió de treball en el 2002
Membres titulars que surten

Membres titulars que entren
en el seu lloc

Sra. Dolores Romeo Pérez (grup III)

Sra. Mª Mar Mañas Molina (grup III)

Membres suplents que entren
en el seu lloc

Membres suplents que surten

Sr. Francisco Luelmo Granados (grup III)

Sr. Francesc Planells Costa (grup III)

1.3.5. La Presidència i la Vicepresidència
1.3.5.1. El president
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.
El primer president del CES és lʼHble. Sr. Francesc Obrador Moratinos.
El president pot ser destituït del seu càrrec per decret del Consell de Govern
a proposta dels consellers en matèria dʼeconomia 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.
El president tendrà el tractament dʼHonorable Senyor i no pot percebre més dʼun
sou amb càrrec als pressuposts de cap altra administració pública.

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 lʼordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas dʼempat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne
lʼacompliment.
f) Informar el Ple, abans de lʼinici dels debats, de les suplències i substitucions del Consell.
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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 dʼacord amb la normativa vigent.
i) Elaborar, amb lʼassessorament del personal del Consell, especialment
del secretari general, lʼesborrany de la proposta anual de pressuposts
del Consell que, un cop sotmesa a lʼaprovació de la Comissió
Permanent, ha de ser elevada al Ple, atès allò que disposa el núm. 2
de lʼarticle 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 lʼòrgan demandant, amb consulta prèvia al Ple o a la
Comissió Permanent si lʼassumpte ho requereix, lʼampliació del termini fixat en lʼordre 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
dʼomissió.
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.
1.3.5.2. Els vicepresidents

Composició i òrgans

El Consell Econòmic i Social tendrà dos vicepresidents elegits pel Ple, per
majoria simple en votació secreta, a proposta, cadascun dʼells, dels membres
representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les
organitzacions sindicals, respectivament. El 26 de juliol de 2001 sʼelegiren
vicepresidents els senyors consellers Josep Oliver Marí (vpr. 1r) i Mateu Alorda
Pascual (vpr. 2n).
Per acord de la Comissió Permanent es determinarà el grau de dedicació de
cada un dels vicepresidents i sʼestablirà el règim de retribucions econòmiques
que poden correspondreʼls.
La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents es farà tot atenent la proposta que facin cada un dels grups als quals pertanyen. Un cop sʼhagi acceptat
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la proposta de substitució, el mandat del nou vicepresident sʼestendrà fins a
lʼacabament 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 lʼordre 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.
Lʼordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president, en cas de
vacant, absència o malaltia, determinarà un torn anual entre els vicepresidents
que començarà per aquell que la Comissió Permanent designi.
Els vicepresidents seran informats regularment pel president sobre la direcció
de les activitats del Consell i li prestaran la seva col·laboració en tots aquells
assumptes per als quals siguin requerits.
1.3.6. La Secretaria General
La Secretaria General és lʼòrgan dʼassistència tècnica i dʼadministració del
Consell Econòmic i Social i el dipositari de la fe pública amb relació als seus
acords.
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 dʼeconomia i de treball. Lʼactual secretari general és el Sr. Pere
Aguiló Crespí.
El secretari general pot ser substituït en cas dʼabsència 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 dʼassessoria jurídica.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i el vistiplau del president i cursar els acords que sʼhi adoptin. La
redacció de les actes pot ser encomanada quan el secretari no sigui
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present en una sessió a la persona que designi el president.
c) Custodiar la documentació i establir lʼarxiu 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.
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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 dʼincompatibilitats i el seu titular no pot exercir un altre càrrec o activitat
que impedeixi o malmeti lʼacompliment de les funcions que li són pròpies.
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ANNEX I
COMPOSICIÓ DEL PLE: TITULARS I SUPLENTS
GRUP I: Associacions empresarials
MEMBRES TITULARS

MEMBRES SUPLENTS

Organització
o institució

Sr. José Oliver Marí

Sr. Bartolomé Estelrich Arrom

CAEB

Sra. Isabel Guitart Feliubadaló

Sra. Ana Reguera Rodríguez

CAEB

Sr. Antoni Pons Ribas

Sr. Nicolás Ripoll Vallori

CAEB

Sr. Miguel Vidal Fullana

Sr. Francisco Mercadal Arguimbau CAEB

Sr. Manuel Gómez López

Sr. Juan Matamalas Picó

CAEB

Sr. Antonio Vilella Paredes

Sr. Miguel Perelló Quart

CAEB

Sr. Alfonso Ribas Prats

Sr. Juan Bufí Arabí

CAEB

Sr. Carlos Vidal Coll

Sr. Vicenç Tur Tur

CAEB

Sr. Jaume X. Rosselló Llabrés

Sr. Josep Capó Capellà

PIMEB

Sr. Pablo Seguí Pons

Sr. Maria García Melsion

PIMEB

Sr. Antoni Marqués Camps

Sr. Joan Josep Díez Moya

PIMEB

Sr. Joan Serra Mayans

Sra. Jane Wenham

PIMEB

GRUP II: Organitzacions sindicals
MEMBRES SUPLENTS

Organització
o institució

Sra. Agustina Canosa Valdomar

Sr. Baltasar Piñeiro Pico

CCOO

Sr. Ernest Surià Ruiz

Sr. Bernat Riutort Serra

CCOO

Sr. José Luis Reina Segura

Sr. Alexandre Miquel Novajra

CCOO

Sr. Ramón Carreras Torrent

Sr. Juan Ortiz Cerdà

CCOO

Sr. José A. Carmona Montalbán

Sr. Rafael Borràs Ensenyat

CCOO

Sr. José Navarro Campos

Sra. Raquel Martín Jaurieta

CCOO

Sr. Antonio Copete Gonzàlez

Sr. Joan Huguet Amengual

UGT

Sr. Carlos Moreno Gómez

Sr. Cecilio Serrano Montero

UGT

Sr. Mateo Alorda Pascual

Sr. Pablo García Muelas

UGT

Sr. Andreu Ferrer Gomila

Sr. José L. Pérez López

UGT

Sr. Manuel Pelarda Ferrando

Sr. Miguel A. Bordoy Garí

UGT

Sr. Maite Silva Sánchez

Sr. Manuel Beltrán Moreno

UGT
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GRUP III: Organitzacions sectorials i institucions
MEMBRES TITULARS

MEMBRES SUPLENTS

Sector
o institució

Sr. Rafel Dalmau i Maimó

Sr. Joan Josep Mas
Tugores

Sector agrari

Sr. Antoni Riera Ribes

Sra. Antònia Llitrà Cifre

Sector pesquer

Sra. Dolors Talens Aguiló
Sra. Claudia de Haro Porres
Sr. Carles Manera Erbina
Sra. Lourdes Ramis Rebassa
Sr. Joan Rita Larrucea
Sr. Bartomeu Bennassar
Vicens
Sr. Miquel Alenyà Fuster
Sr. Joan Mayol Serra
Sra. Mª Mar Mañas Molina

Annexos del capítol I

Sr. Francesc Planells Costa
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Sra. Jerònima Bonafé
Ramis
Sra. Antònia Comas
Falconer
Sra. Remedios Roqueta Buj
Sr. Javier Bustamante
Moreno
Sr. Miquel Àngel March
Cerdà

Economia social
Consumidors
i usuaris
Universitat
de les Illes Balears
Entitats locals
Protecció medi
ambient
Govern
de les Illes Balears
Govern
de les Illes Balears
Consell Insular
de Mallorca
Consell Insular
de Menorca
Consell Insular
d’Eivissa i Formentera
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ANNEX II
Canvis en la composició del CES
La composició del Consell Econòmic Social es troba regulada en el Decret 70/
2001, de 18 de maig, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears (BOIB núm. 63, de 26 de maig de 2001) i en diversos
decrets posteriors de nomenament i cessament de consellers fins arribar a la
configuració actual, tal i com apareix en lʼannex I.

-

-

-

-

-

-

-

-

Decret 22/2002, de 15 de febrer, pel qual se cessa el Sr. Francesc
Rosselló Campaner com a membre suplent del membre titular del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en representació de les
organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals
(BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2002).
Decret 23/2002, de 15 de febrer, pel qual es nomena al Sr. Javier
Bustamante Moreno nou membre suplent del membre titular del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de
les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals
(BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2002).
Decret 55/2002, de 12 dʼabril, de cessament de lʼHble. Sra. Dolores
Romeo Pérez, com a membre del grup III del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre
(BOIB núm. 48, de 20 dʼabril de 2002).
Decret 56/2002, de 12 dʼabril, de nomenament de la Sra. M. Del Mar
Mañas Molina com a membre del grup III el Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre
(BOIB núm. 48, de 20 dʼabril de 2002).
Decret 87/2002, de 21 de juny, pel qual es nomena el membre suplent
del membre titular de les associacions i organitzacions que tenguin
com a finalitat principal la protecció del medi ambient del Consell
Econòmic i Social (BOIB núm. 79, de 2 de juliol de 2002).
Decret 93/2002, de 12 de juliol, de cessament del Sr. Juli Mascaró
Pons com a membre titular i del seu suplent en el grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30
de novembre (BOIB núm. 87, de 20 de juliol de 2002).
Decret 94/2002, de 12 de juliol, de nomenament dels membres titular
i suplent en representació del sector de lʼeconomia social del grup III
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei
10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 87, de 20 de juliol de 2002).
Decret 127/2002, dʼ11 dʼoctubre, de cessament i nomenament de nou
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Durant lʼany 2002 sʼhan produït els nomenaments i cessaments següents:
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membre titular i de cessament i nomenament de nous membres
suplents en representació de lʼorganització sindical Unió General de
Treballadors (UGT) del grup II del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm.
125, de 17 dʼoctubre de 2002).
Decret 133/2002, de 25 dʼoctubre, de cessament del Sr. Francisco
Luelmo Granados com a membre del grup III del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 131, de 31 dʼoctubre de 2002).
Decret 134/2002, de 25 dʼoctubre, de nomenament del Sr. Francesc
Planells Costa com a membre del grup III del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre
(BOIB núm. 131, de 31 dʼoctubre de 2002).
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ANNEX III
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT: TITULARS I SUPLENTS
Membres suplents:

Sra. Isabel Guitart Feliubadaló

Sr. Miquel Vidal Fullana

Sr. Joan Serra Mayans

Sr. Jaume X. Rosselló Llabrés

Sr. Carlos Moreno Gómez

Sr. Manuel Pelarda Ferrando

Sr. José Navarro Campos

Sr. Ernest Surià Ruiz

Sra. Dolors Talens Aguiló

Sr. Joan Rita Larrucea

Sra. Lourdes Ramis Rebassa

Sr. Joan Mayol Serra
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ANNEX IV
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL:
TITULARS I SUPLENTS
COMISSIÓ DʼECONOMIA, DESENVOLUPAMENT REGIONAL
I MEDI AMBIENT
President: Sr. Vicenç Tur i Tur
Membres titulars:

Membres suplents:

Sr. José Oliver Marí

Sr. Miguel Vidal Fullana

Sr. Vicenç Tur i Tur

Sr. Juan Matamalas Picó

Sr. José Luis Reina Segura

Sr. Alexandre Miquel Novajra

Sr. Cecilio Serrano Montero

Sr. Carlos Moreno Gómez

Sr. Carles Manera Erbina

Sr. Miquel Alenyà Fuster

Sr. Rafel Dalmau Maimó

Sr. Joan Mayol Serra

COMISSIÓ DʼOCUPACIÓ I RELACIONS LABORALS
President: Sr. Josep Navarro Campos
Membres suplents:

Sra. Isabel Guitart Feliubadaló

Sra. Ana Reguera Rodríguez

Sr. Manuel Gómez López

Sr. Miguel Perelló Quart

Sr. Josep Navarro Campos

Sr. Raquel Martín Jaurieta

Sr. Manuel Pelarda Ferrando

Sr. Miguel Ángel Bordoy Garí

Sr. Francesc Planells Costa

Sra. Mª Mar Mañas Molina

Sra. Dolors Talens Aguiló

Sra. Lourdes Ramis Rebassa

Annexos del capítol I

Membres titulars:
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COMISSIÓ DʼÀREA SOCIAL
President: Sr. Bartomeu Bennàssar i Vicens
Membres titulars:

Membres suplents:
Sr. Alfonso Ribas Prats

Sr. Antonio Pons Ribas

Sr. Nicolás Ripoll Vallori

Sr. Ernest Surià Ruiz

Sr. Bernat Riutort Serra

Sr. Maite Silva Sánchez

Sr. José Reyes Bazalo

Sr. Bartomeu Bennàssar Vicens

Sra. Claudia de Haro Porres

Sra. Mª Mar Mañas Molina

Sr. Francesc Planells Costa

Annexos del capítol I

Sr. Antonio Vilella Paredes
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ANNEX V
ORGANIGRAMA I COMPOSICIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL
Secretari general

Servei jurídic

Procediments

Documentació

Cap de Secretaria

UGE

Annexos del capítol I

La Secretaria General actua principalment amb el suport del Servei jurídic i del
cap de Secretaria. Especialment sʼocupa de la direcció interna de tots els processos vinculats a la funció principal del CES i a tota la logística procedimental
necessària per tal de dur-la endavant.
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Capítol segon:
LES FUNCIONS DEL CES
L’ANY 2002

2.1.

Funcions i funcionament consultiu del
CES

2.2.

Matèries sotmeses a dictamen del CES
lʼany 2002

2.3.

Els dictàmens emesos durant lʼany 2002
pel Ple i per la Comissió Permanent

2.4.

Informes i publicacions en tramitació

2.5.

Elaboració de la Memòria sobre
l’Economia, el Treball i la Societat de les
Illes Balears

2.6.

Celebració de conferències, presentacions, compareixences i seminaris en el
CES
Funcions
i funcionament
consultiu
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2.1. FUNCIONS I FUNCIONAMENT CONSULTIU DEL CES
2.1.1. Funcions
Dʼacord amb la seva naturalesa, corresponen al Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears les funcions que determina el núm. 1 de lʼarticle 2 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, que el regula:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i projectes de decrets que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i dʼocupació,
tret de lʼAvantprojecte de llei de pressuposts generals.
Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que afectin substancialment lʼorganització, les competències o el funcionament del Consell Econòmic i Social.
Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, dʼacord amb lʼestablert en
una llei, sigui obligatori consultar-lo.
b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Projectes de disposicions administratives que regulin matèries
socioeconòmiques, laborals i dʼocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·liciti el Govern o les
entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determina en aquest Reglament dʼorganització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals dʼinterès per a les Illes
Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a lʼaprovació de lʼAvantprojecte
de llei de pressuposts generals, on sʼinclouran 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.
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Aquest informe sʼhaurà de trametre al Govern de les Illes Balears abans de lʼ1
de setembre de cada any.
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f) Elaborar el seu Reglament dʼorganització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb lʼestudi i la difusió de
matèries socioeconòmiques, laborals i dʼocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional
dʼemissió de dictàmens preceptius o facultatius respecte de lʼactivitat legislativa
i reglamentària iniciada pel Govern de les Illes Balears, en les matèries socioeconòmiques, laborals o dʼocupació i, en segon lloc, du a terme una activitat
dʼinforme, 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 dʼautoorganització
funcional imprescindibles per la seva naturalesa dʼòrgan consultiu.
2.1.2. Funcionament consultiu
2.1.2.1. Aspectes generals
Les opinions del Consell sʼexpressen sota la denominació de “Dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears” i no són vinculants. Lʼemissió
dels dictàmens es realitza dʼacord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, per la qual es regula el CES, i per les disposicions del seu Reglament,
aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre.
En el dictamen 6/2002 sʼafirma que un dictamen “és el resultat dʼun esforç de
consens en les opinions i parers dels consellers que estan integrats en el seu
Ple, els quals actuen com a consellers que són del CES amb independència de
la seva procedència sindical, empresarial o institucional”.
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Per tant, el dictamen del CES és únicament i exclusivament lʼopinió 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.
Dʼaltra banda, el CES no ha de suplir la consulta sectorial preceptiva ni la
informació prèvia en lʼelaboració de normes per part de lʼexecutiu. El compliment dʼaquests tràmits té una gran rellevància i és una passa fonamental i no
condiciona ni substitueix els corresponents als informes i dictàmens que sʼhan
dʼelaborar. 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.
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En aquest sentit es pronuncia el CES en el Dictamen 06/2002, el qual estableix
que “[l]es normes generals de naturalesa urbanística del nivell dʼun projecte
de decret afecten els drets i els interessos legítims dels ciutadans i mereixen
lʼatenció de tothom i especialment dels seus destinataris funcionals i dels grups
socials afectats. Aquesta qüestió imposa prudència i recerca del màxim consens a través dels conductes prevists en lʼordenament jurídic. Arran dʼaquesta
observació volem palesar que el compliment dels tràmits de consulta i informació prèvia tenen una gran rellevància i esdevenen passes fonamentals per
tal que la norma projectada assoleixi lʼadequació de regulació que és desitjable”. En el mateix sentit sʼexpressa el Dictamen 09/2002, on es diu: “(…) no
consta en lʼexpedient normatiu tramés per la conselleria sol·licitant que sʼhagin
duit a terme els aconsellables, tot i que no preceptius, tràmits dʼaudiència i
participació.
Aquests tràmits no condicionen ni substitueixen els corresponents als
informes i dictàmens que sʼhan dʼelaborar. I igualment la conselleria autora de
lʼavantprojecte de llei no es pot plantejar que, per mor de la seva sol·licitud de
dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la
informació prèvia o la consulta sectorial”.
Qui emet els dictàmens?
Com sʼha vist lʼòrgan que emet els dictàmens és el Ple del CES, tot i que pot
delegar expressament la tasca a la Comissió Permanent.
Quan és obligatòria la consulta al CES?
La consulta al CES és obligatòria o preceptiva respecte de tots els projectes de
decret i avantprojectes de llei que regulin, dʼuna banda, lʼorganització i el funcionament del CES i dʼaltra, matèries socieconòmiques, laborals i dʼocupació,
excepte la Llei de pressuposts generals.

Què sʼha dʼentendre per avantprojecte de llei i per projecte de decret?
En una iniciativa legislativa i durant el procés dʼelaboració dʼun projecte de
llei, la conselleria competent trametrà al Consell el document normatiu que es
trobi en condicions de trametreʼs al Consell de Govern, a falta únicament dels
dictàmens dels òrgans de consulta que fossin convenients. Per tant no es pot
trametre al CES lʼesborrany de lʼavantprojecte.
Quant als projectes de disposicions administratives, dʼigual forma tampoc no
es trametran els projectes inicials, sinó que primer caldrà superar les fases
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Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes de disposicions administratives distintes als decrets en matèria socioeconòmica, laboral i dʼocupació.
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dʼaudiència i participació i dʼinformació pública si cal, així com lʼaportació dels
ens territorials locals.
Tant els avantprojectes de llei com els projectes de decret són textos tancats que
es troben en fase de tramitació. Un text que es trobi encara en fase dʼelaboració,
com un esborrany, no ha de ser, doncs, sotmès a la consideració del CES. Així
es dedueix dʼuna lectura sistemàtica del títol IV de la Llei 4/2001, del Govern.
El CES, durant lʼany 2002, sʼha pronunciat diverses vegades sobre aquesta
qüestió: en el Dictamen 04/2002, el Consell afirma que “[l]a Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern de les Illes Balears, no concreta de manera expressa el
moment en què un avantprojecte de decret esdevé projecte. No obstant això,
a partir dʼuna interpretació sistemàtica del capítol III (“de la potestat reglamentària”), pertanyent al títol IV (“de la iniciativa legislativa i de les potestats
normatives del Govern”), es dedueix que els avantprojectes de decret esdevenen projectes quan ja sʼha iniciat la seva tramitació En aquest sentit, lʼarticle
42.1 de la llei estableix, en referir-se a la fase dʼelaboració, que “…[p]er fer-ne la
tramitació, sʼha dʼadjuntar a lʼavantprojecte una memòria i, si sʼescau, un estudi
econòmic”, mentre que en els articles següents, relatius a diferents fases de la
tramitació (lʼaudiència i participació, la informació pública, la intervenció dʼens
territorials, informes i dictàmens), ja es parla de “projecte”. Amb més raó, lʼarticle
46 disposa, de manera expressa, que els “projectes de disposicions” hauran
de ser sotmesos preceptivament, entre dʼaltres, als “dictàmens del Consell
Consultiu i dels dʼaltres òrgans de consulta i assessorament”.
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Sʼha dʼentendre, doncs, que en el moment en què un text se sotmet a dictamen
ja es troba en la seva fase de tramitació i que, en conseqüència, es tracta dʼun
projecte de decret i no dʼun avantprojecte”.
En el Dictamen 06/2002 es recorda que ”lʼarticle 46 de la Llei del Govern
disposa, amb relació a la tramitació de disposicions reglamentàries, que els
projectes de disposicions hauran de ser sotmesos preceptivament, entre
dʼaltres, als dictàmens “del Consell Consultiu i dels dʼaltres òrgans de consulta i
assessorament, en els casos prevists en la legislació que els regula” i que la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 150,
de 9 de desembre), estableix en el seu article 1 que correspon a aquest CES
emetre dictamen preceptiu i no vinculant “amb relació a projectes de decrets
(…) que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i dʼocupació (…)”.
Lʼarticle 42 núm. 1 de la Llei del Govern, estableix, a més, que “[L]ʼelaboració
de disposicions administratives és iniciada pel conseller competent (…). Per
fer-ne la tramitació, sʼha dʼadjuntar a lʼavantprojecte una memòria i, si sʼescau,
un estudi econòmic”. Els articles 43 al 46, relatius a lʼaudiència i participació, la
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informació pública, la intervenció dels ens territorials i els informes i dictàmens
es refereixen en tot cas a “projectes de decret”.
De la lectura sistemàtica de la Llei del Govern es dedueix que el text amb relació
al qual sʼha de sol·licitar dictamen és un projecte en tramitació i no un esborrany
en fase dʼelaboració. Projecte de decret sobre el qual no hi ha cap dubte quant
a la seva aportació al Consell de Govern per a lʼaprovació”
Qui ha de fer la consulta?
El conseller competent o el secretari general tècnic en el seu nom.
Cal recordar sobre aquesta qüestió que lʼarticle 36 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern, estableix pel que fa a la iniciativa legislativa del Govern, que
el procediment dʼelaboració dels projectes de llei “sʼinicia a la conselleria competent” i que “el conseller competent ha dʼelevar lʼavantprojecte al Consell de
Govern, perquè si sʼescau, lʼaprovi com a projecte de llei”.
Pel que fa a les disposicions reglamentàries, lʼarticle 38 de la mateixa llei estableix
que “[l]a potestat reglamentària de lʼAdministració de la comunitat autònoma
correspon al Govern de les Illes Balears” i lʼarticle 42 de la mateixa llei que
“[L]ʼelaboració de disposicions administratives és iniciada pel conseller competent”.
Atès, doncs, que en el si del Govern és el conseller competent qui té la responsabilitat de la tramitació, i que la consulta al CES forma part de la fase de tramitació, és criteri dʼaquest Consell que les sol·licituds de dictamen siguin trameses
pel conseller corresponent o, en el seu nom, pel secretari general tècnic.

Quina forma té un dictamen del CES?
En els dictàmens es distingeixen cinc parts:
I.- Antecedents:
És una relació ordenada dels fets més rellevants des de lʼentrada de la sol·licitud
i sʼhi fa menció del contingut de lʼexpedient.
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En el Dictamen 12/2002, sʼaborda aquesta qüestió, i sʼhi afirma que “[a]quest
CES vol destacar la cabdal importància del seguiment dʼun procediment uniforme en la presentació de sol·licituds de dictamen i del compliment rigorós
del Reglament dʼorganització i funcionament, per afavorir així lʼagilitat i, en
conseqüència, lʼeficàcia i lʼeficiència en lʼactuació del CES, considerades com
a principis rectors de lʼactuació de lʼAdministració segons lʼarticle 103 de la
Constitució i 3 de la Llei 6/1997, de 14 dʼabril, de organización y funcionamiento
de la Administració General del Estado (BOE núm. 90, de 15 dʼabril)”.
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II.- Contingut de la norma sotmesa a dictamen:
Sʼhi fa referència a lʼestructura de la norma i és un breu resum sobre cadascuna
de les seves parts.
III.- Observacions generals:
És una valoració sobre lʼoportunitat de la norma i el seu efecte econòmic i social.
Fa al·lusió, si pertoca, a aspectes generals que segons el CES es podrien
millorar, com per exemple, la sistemàtica, la claredat en la redacció, etc.
IV.- Observacions particulars
Són comentaris als articles de la norma. Si presenta una estructura complexa,
amb títols i capítols, es fa primer una valoració conjunta del títol o capítol
corresponent i després dels articles sobre els quals el CES consideri convenient
fer comentaris.
V.- Conclusions
La finalitat fonamental dʼaquesta fase és lʼexpressió de lʼopinió final que el CES
considera sobre la consulta realitzada.
Finalment, els dictàmens del CES estan rubricats amb la signatura del secretari
general i el vistiplau del president del Consell.
Si nʼhi ha, sʼhi acompanyen els vots particulars corresponents.
El dia de la seva emissió, el dictamen és notificat al sol·licitant.
Els dictàmens del Consell Econòmic i Social no es publiquen en el BOIB. La
seva difusió està regulada a la Resolució del president del CES per la qual
sʼaproven les normes per fer públics els dictàmens del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, aprovades pel Ple de 27 de juny -BOIB núm. 81, de
6 de juliol de 2002.
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2.1.2.2. Procediments per a lʼemissió de dictàmens
Quins procediments hi ha?
La Llei i el Reglament del CES preveuen lʼaplicació del procediment ordinari i el
dʼurgència. Ambdós tenen les mateixes fases amb lʼúnica diferència que en el
procediment dʼurgència els terminis sʼescurcen a la meitat.
Quin procediment sʼaplica en cada cas?
Com a norma general sʼaplica el procediment ordinari, segons el qual els
dictàmens preceptius i facultatius sʼhauran dʼemetre en el termini dʼun mes.
Excepcionalment, “en el cas que a la tramesa de lʼexpedient es faci constar de
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manera expressa i raonada la urgència” (art. 3 de la Llei 10/2000), el termini per
emetreʼls és de 15 dies. És el president del CES qui valora la justificació de la
urgència per evacuar el dictamen.
Per què sʼhan de respectar els terminis?
Si els terminis no es respecten el sol·licitant dóna el tràmit per complert.
Així ho estableix lʼarticle 43.6 del Reglament del CES: ”Havent transcorregut
el termini corresponent sense que sʼhagi emès dictamen, aquest sʼentendrà
evacuat amb els efectes que legalment o reglamentàriament pertoquin”.
Quines són les fases del procediment per emetre un dictamen?
Es distingeixen tant en el procediment ordinari com en el procediment urgent,
les fases següents:
A) Entrada de la sol·licitud
Durant aquesta fase es distingeixen els passos següents, segons aquest ordre
cronològic:
Control de procedència: Atès que les relacions entre el CES i el Govern
sʼarticulen a través de la conselleria competent en matèria de treball, les
sol·licituds han de provenir dʼaquesta conselleria. Això no és necessari amb
relació a les eventuals comunicacions posteriors sobre el dictamen, que es
poden realitzar per raons dʼeconomia processal amb la conselleria que el
sol·licita.
El fet que una sol·licitud de dictamen no provengui de la conselleria competent
en matèria de treball és motiu dʼinadmissió de la sol·licitud.
Registre de la sol·licitud: Una vegada sʼha controlat la procedència de la
sol·licitud es fa la corresponent anotació dʼentrada en el Registre del CES.

•
•
•
•

Que vagi adreçada a lʼHble. President del CES.
Que sʼhi adjunti lʼexpedient i/o informes previs a la conclusió del projecte de norma que ajudin a lʼelaboració del criteri del Consell.
Que es presenti original i còpia en paper de la sol·licitud i de tota la
documentació.
Que es presenti també en suport informàtic (en disquet o per correu
electrònic).
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Comprovació dels requisits: Lʼequip tècnic del CES comprova que la
sol·licitud compleixi els requisits que estableix la disposició addicional primera
del Reglament. És a dir, comprova:
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Que sʼhi aporti tota la informació que pugui considerar-se rellevant
entorn de lʼobjecte del decret.
Si es constata el compliment de tots els requisits el termini comença a
comptar a partir de la data dʼentrada.
Si, per contra, en manca algun, es considerarà que la sol·licitud és
incompleta i seʼn requerirà la reparació al sol·licitant en el termini de deu
dies, dʼacord amb lʼarticle 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim de les administracions públiques i el procediment administratiu
comú.

Còmput dels terminis: El termini per emetre el dictamen comença des de la
data del corresponent registre dʼentrada de la sol·licitud en el Consell Econòmic
i Social i únicament sʼinterromprà per la petició de millora de la sol·licitud.
Aquesta sʼha de produir en un termini de 10 dies comptadors a partir del dia
següent a la data de la comunicació. En cas de no presentar-se la documentació demanada pel CES pel que fa a la sol·licitud, aquesta serà retornada al
sol·licitant.
Anunci dʼentrada als consellers del CES: Lʼentrada de la sol·licitud sʼanuncia
a tots els consellers (titulars i suplents) i seʼls tramet el text del projecte de
norma sobre la qual se sol·licita dictamen.
Tramesa a organitzacions no representades en el CES: Sʼobre un tràmit
dʼaudiència, perquè participin, segons la matèria tractada, les organitzacions
sindicals i empresarials que no formin part del Consell i que siguin representatives en un sector productiu o laboral específic en lʼàmbit de les Illes Balears.
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B) Designació del procediment
Lʼòrgan encarregat de designar el procediment és el president del CES. Amb
caràcter general es designarà el procediment ordinari. Només excepcionalment,
a petició del sol·licitant i si la justificació és considerada suficient, es designarà
el procediment urgent. La motivació de la decisió ha dʼanar inclosa en lʼapartat
dʼantecedents del dictamen.
C) Assignació de la tasca a una comissió de treball
Qui la designa:
Lʼòrgan encarregat dʼassignar lʼelaboració del dictamen a una comissió de treball és la Comissió Permanent.
A causa que aquesta comissió es convoca ordinàriament una sola vegada en
el termini dʼun mes natural i, per altra banda, coneixedors del termini màxim
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de què disposa el Consell per a lʼemissió dels dictàmens -el qual serà com
a màxim dʼun mes-, són causes suficients que ens obliguen que quan arriba
una sol·licitud de dictamen aquesta sʼinclogui en lʼordre del dia de la sessió
més pròxima en el temps, amb la finalitat de poder complir i respectar el termini per a la seva emissió. Si és necessari, el president haurà de convocar
sessió extraordinària de la Comissió Permanent. En la sessió -ordinària o
extraordinària- de la Comissió Permanent es decideix a quina comissió de treball permanent sʼassigna la tasca.
Si la matèria no encaixa en cap de les àrees dʼactuació de les comissions de
treball permanents, el Ple pot acordar la creació dʼuna comissió específica.
En lʼactualitat hi ha tres comissions de treball permanents i una dʼespecífica,
que sʼocupa de lʼelaboració de la Memòria socioeconòmica anual del CES.
Tramesa al president de la comissió de treball: Designada la comissió de
treball corresponent, el president del Consell ho comunica per escrit al president
de la comissió de treball -acord de tramesa- , tot indicant-li el termini màxim del
qual disposa per concloure la seva tasca. Lʼacord de tramesa es trasllada a tots
els consellers perquè en tenguin coneixement.
D)Treball en la comissió de treball per elaborar una proposta de dictamen
El president de la comissió de treball tramet als membres les convocatòries pertinents i de totes les sessions de les comissions de treball sʼaixeca una acta.
Lʼelaboració dʼuna proposta de dictamen per a la seva aprovació pel Ple o la
Comissió Permanent del CES passa per les etapes següents:
Nomenament dʼun ponent: Rebut lʼencàrrec, el president de la comissió de
treball nomena un ponent perquè elabori un primer document, denominat “document base”, en la meitat del termini de què disposa la comissió de treball.

Tot i que qualsevol conseller pot assistir a les reunions de les comissions de
treball, només els seus membres poden presentar, debatre i votar el contingut
de la proposta de dictamen. El resultat final de la discussió és la proposta de
dictamen.
La proposta de dictamen: El president de la comissió de treball ha de lliurar
la proposta al president perquè la inclogui en la propera sessió del Ple o de la
Comissió Permanent.
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Debat del document base: La comissió de treball té lʼaltra meitat del termini per
debatre aquest document i discutir les eventuals esmenes que es presentin.

i

nforme d’activitats

2002

El president del CES, amb lʼacord previ del Ple o de la Comissió Permanent, té
una sèrie de facultats amb relació a les propostes de dictamen:
•

•

Pot demanar a la comissió de treball un nou examen de la proposta de
dictamen en els casos següents:
- Si considera que no hi ha consens entre els membres de la comissió
de treball.
- Si no es respecten les disposicions del Reglament.
- Si considera necessari un estudi complementari.
Pot demanar a la Comissió Permanent que sol·liciti per a temes concrets lʼassessorament dʼespecialistes aliens al CES.

E) Debat en el Ple o la Comissió Permanent
La presentació dʼesmenes per part dels membres del Ple o la Comissió
Permanent es regeix per les regles següents:
- Es poden presentar fins a 24 hores abans que tengui lloc la sessió
del Ple o la Comissió Permanent.
- Han de presentar-se per escrit i anar signades pels seus autors.
- Han dʼincloure una justificació i sʼhi ha dʼindicar si són totals o
parcials. Si són parcials, sʼhi ha dʼespecificar si són de supressió,
modificació o addició. Si són totals han dʼincloure un text alternatiu.
Lʼobjecte del debat és, a més de la proposta de dictamen, les esmenes i eventuals vots particulars. Les deliberacions han de basar-se en els treballs de la
comissió de treball.

Funcions
i funcionament consultiu

F) Aprovació del dictamen
Si sʼaprova el text final, es notifica al sol·licitant el mateix dia.
Si no sʼaprova, el president, mitjançant acord del Ple o de la Comissió Permanent
el pot trametre a la comissió de treball perquè en faci un nou estudi o designi un
nou ponent que presenti una nova proposta sobre la qüestió per al seu debat en
la mateixa sessió o en la sessió següent del Ple o la Comissió Permanent.
G) Difusió i publicació del dictamen
Es troba regulada a la Resolució del president per la qual sʼaproven les normes
per fer públics els dictàmens del CES, aprovades pel Ple de dia 27 de juny de
2002.

60

i

nforme d’activitats

2002

2.2. MATÈRIES SOTMESES A DICTAMEN DEL CES L’ANY 2002
Classificació per conselleria sol·licitant:
Total dictàmens

Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports

7

Conselleria d’Educació i Cultura

5

Conselleria de Benestar Social

3

Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria

2

Conselleria d’Interior

2

Conselleria de Salut i Consum

2

Conselleria de Treball i Formació

2

Conselleria d’Hisenda i Pressuposts

1

Conselleria d’Agricultura i Pesca

0

Conselleria d’Innovació i Energia

0

Conselleria de Medi Ambient

0

Conselleria de Presidència

0

Conselleria de Turisme

0

Matèries sotmeses a dictamen
l’any 2002

Conselleria
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Classificació per matèries i conselleria sol·licitant:
Matèria

Conselleria de Salut i
Consum
Conselleria d’Economia,
Economia
Comerç i Indústria
Conselleria d’Educació i
Educació
Cultura
Conselleria de Treball i
Empresa
Formació
Conselleria de Benestar
Família
Social
Funció Pública
Conselleria d’Interior
Conselleria d’Obres
Habitatge. Construcció. Urbanisme Públiques, Habitatge i
Transports
Conselleria d’Economia,
Indústria
Comerç i Indústria
Conselleria de Salut i
Salut
Consum
Conselleria de Benestar
Serveis Socials
Social
Conselleria d’Obres
Transport. Comunicacions
Públiques, Habitatge i
Transports
Conselleria d’Hisenda i
Turisme. Hoteleria. Medi Ambient
Pressuposts
Drogodependències

Matèries sotmeses a dictamen
l’any 2002

Urbanisme. Arquitectura.
Edificació. Ciutats
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Núm.
de dictamen

Conselleria

Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i
Transports

14
16
4, 5, 10, 11, 24
12, 13
2, 21
1, 3
6, 9, 17, 19, 22
7
8
15
23
20
18
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Nombre de dictàmens per Conselleria sol·licitant
8
7

7

6
5

5
4

3

3

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

C. d’Agricultura i
Pesca

C. d’Innovació i
Energia

C. de Medi Ambient

C. de Presidència

C. de Turisme

C. de Treball i
Formació

C. de Salut i Consum

C. d’Interior

C. d’Economia,
Comerç i Indústria

C. de Benestar Social

C. d’Educació i
Cultura

C. d’Obres
Públiques, Habitatge
i Transports

0

C. d’Hisenda i
Pressuposts

1

1

2.3. ELS DICTÀMENS EMESOS DURANT L’ANY 2002 PEL PLE I
PER LA COMISSIÓ PERMANENT

1. Dictamen núm. 01/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret de modificació de lʼarticle 37 del
Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual sʼaprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei
de lʼAdministració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i sobre
-en general- la procedència de lʼemissió de dictamen preceptiu respecte
dels projectes de decret en matèria del personal funcionari i/o laboral que
presta serveis a lʼAdministració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Matèria: Funció pública.
Sol·licitant: Conselleria dʼInterior.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern.
Publicació: Decret 84/2002, de 14 juny, BOIB núm. 75, de 22 de juny de 2002.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Totes les observacions han
estat incorporades (2/2).
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Durant lʼany 2002 el Consell Econòmic i Social ha emès 24 dictàmens. A continuació es detalla cadascun, juntament amb una menció a la matèria sobre la
qual tracta, el sol·licitant, lʼestat de tramitació de la norma i, en cas dʼhaver-se
aprovat i publicat, el grau dʼacceptació dels suggeriments del CES.
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2. 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 seʼn regulen lʼorganització i la gestió.
Matèria: Família.
Sol·licitant: Conselleria de Benestar Social.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern.
Publicació: Decret 112/2002, de 30 dʼagost, BOIB núm. 108, de 7 de setembre de
2002.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Totes les observacions han estat
incorporades (10/10).
3. 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 sʼaprova el Reglament de proveïment de llocs
de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de lʼAdministració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Matèria: Funció pública.
Sol·licitant: Conselleria dʼInterior.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern.
Publicació: Decret 84/2002, de 14 de juny, BOIB núm. 75, de 22 de juny de 2002.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Totes les observacions han estat
incorporades (2/2).

Dictàmens emesos
l’any 2002

4. Dictamen núm. 04/2002 del Consell Econòmic i Social, sobre el Projecte de
decret pel qual sʼestableix el currículum de cicle formatiu de grau superior
corresponent al títol de tècnic superior en animació turística.
Matèria: Educació.
Sol·licitant: Conselleria dʼEducació i Cultura.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern de 14 de febrer de 2003.
Publicació: Decret 11/2003, de 14 de febrer, BOIB núm. 23 ext., de 18 de febrer de
2003.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Totes les observacions han estat
incorporades (2/2).
5. Dictamen núm. 05/2002 del Consell Econòmic i Social, sobre el Projecte
de decret pel qual sʼestableix el currículum de cicle formatiu de grau mitjà
corresponent al títol de tècnic en gestió administrativa.
Matèria: Educació.
Sol·licitant: Conselleria dʼEducació i Cultura.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern de 3 de gener de 2003.
Publicació: Decret 1/2003, de 3 gener, BOIB núm. 10, de 21 de gener de 2003.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Totes les observacions han estat
incorporades (4/4).
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6. Dictamen núm. 06/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
relatiu al Projecte de decret sobre programació de lʼedificació.
El dictamen inclou un vot particular dels consellers designats per la CAEB.
Matèria: Habitatge. Construcció. Urbanisme.
Sol·licitant: Conselleria dʼObres Públiques, Habitatge i Transports.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.
7. Dictamen núm. 07/2002, del Consell Econòmic i Social sobre el Projecte de
decret pel qual es crea la Unitat dʼInformació i Tràmit i sʼimplanta la liberalització industrial en lʼàmbit de les Illes Balears.
Matèria: Indústria.
Sol·licitant: Conselleria dʼEconomia, Comerç i Indústria.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern de 28 de març de 2003.
8. Dictamen núm. 08/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a lʼAvantprojecte de llei de salut de les Illes Balears.
Matèria: Salut.
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum.
Estat de tramitació: Aprovació pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2002.
Projecte de llei en tramitació parlamentària.
9. Dictamen núm. 9/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
relatiu a lʼAvantprojecte de llei reguladora del creixement urbanístic de les
Illes Balears.
El dictamen inclou un vot particular dels consellers designats per la CAEB.
Matèria: Habitatge. Construcció. Urbanisme.
Sol·licitant: Conselleria dʼObres Públiques, Habitatge i Transports.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern de 12 de juliol de 2002. Projecte
de llei en tramitació parlamentària.

11. Dictamen núm. 11/2002, del Consell Econòmic i Social sobre el Projecte
de decret pel qual sʼestableix el currículum de cicle formatiu de grau superior
corresponent al títol de tècnic superior en desenvolupament dʼaplicacions
informàtiques.
Matèria: Educació.
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10. Dictamen núm. 10/2002, del Consell Econòmic i Social sobre el Projecte
de decret pel qual sʼestableix el currículum de cicle formatiu de grau mitjà
corresponent al títol de tècnic en comerç.
Matèria: Educació.
Sol·licitant: Conselleria dʼEducació i Cultura.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern.
Publicació: Decret 8/2003, de 7 de febrer, BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2003.
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Sol·licitant: Conselleria dʼEducació i Cultura.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació del Consell de Govern.
Publicació: Decret 16/2003, de 21 de febrer, BOIB núm. 28 dʼ1 de març de 2003.
12. Dictamen núm. 12/2002 del Consell Econòmic i Social, sobre el Projecte
de decret pel qual es prorroga el termini dʼadaptació de les societats cooperatives a la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives.
Matèria: Empresa.
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern.
Publicació: Decret 100/2002, de 19 juliol, BOIB núm. 91, de 30 de juliol de 2002.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Una de les observacions ha estat
incorporada (1/5).
13. Dictamen núm. 13/2002, del Consell Econòmic i Social sobre lʼAvantprojecte
de llei de cooperatives de les Illes Balears.
Matèria: Empresa.
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern el 19 de juliol de 2002. Projecte
de llei en tramitació parlamentària.
Publicació: Llei 1/2003, de 14 de març, BOIB num. 42, de 29 de març de 2003.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Vuit de les observacions han estat
incorporades (8/12).
14. Dictamen núm. 14/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a lʼAvantprojecte de llei sobre drogodependències i altres conductes
addictives a les Illes Balears.
Matèria: Drogodependències.
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern de 17 de gener de 2003.
Projecte de llei en tramitació parlamentària.

Dictàmens emesos
l’any 2002

15. Dictamen núm. 15/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
sobre lʼAvantprojecte de llei de serveis socials.
Matèria: Serveis socials.
Sol·licitant: Conselleria de Benestar Social.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.
16. Dictamen núm. 16/2002, del Consell Econòmic i Social sobre
lʼAvantprojecte de llei de cambres oficials de comerç, indústria i navegació
de les Illes Balears.
Matèria: Economia.
Sol·licitant: Conselleria dʼEconomia, Comerç i Indústria.
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Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern de 4 dʼoctubre de 2002. Projecte
de llei en tramitació parlamentària.
17. 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 dʼhabitatge estatal 2002/2005.
Matèria: Habitatge. Construcció. Urbanisme
Sol·licitant: Conselleria dʼObres Públiques, Habitatge i Transports.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern de 31 de gener de 2003.
Publicació: Decret 7/2003, de 31 de gener, BOIB núm. 18, de 8 de febrer de
2003.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Nou de les vint-i-tres observacions
han estat incorporades (9/23).
18. 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.
Matèria: Urbanisme. Arquitectura. Edificació. Ciutats.
Sol·licitant: Conselleria dʼObres Públiques, Habitatge i Transports.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.
Publicació: Decret 20/2003, de 28 de febrer, BOIB núm. 36, de 18 de març de
2003.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Nou de les dotze observacions
han estat incorporades (9/12).

20. 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 dʼabril, de lʼimpost sobre les
estades a empreses turístiques dʼallotjament, destinat a la dotació del fons
per a la millora de lʼactivitat turística i la preservació del medi ambient.
Matèria: Turisme. Hoteleria. Medi Ambient.
Sol·licitant: Conselleria dʼHisenda i Pressuposts.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2002.
Publicació: Decret 148/2002, de 20 de desembre, BOIB núm. 153 Ext., de 23 de
desembre de 2002.
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19. Dictamen núm. 19/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a lʼAvantprojecte de llei reguladora de lʼordenació urbanística de les
Illes Balears.
El dictamen inclou un vot particular dels consellers designats per la CAEB.
Matèria: Habitatge. Construcció. Urbanisme.
Sol·licitant: Conselleria dʼObres Públiques, Habitatge i Transports.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.
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Grau dʼacceptació de les observacions del CES: No sʼha incorporat cap de les
observacions fetes (0/7).
21. Dictamen núm. 21/2002, del Consell Econòmic i Social sobre el Projecte
de decret pel qual es regulen els acolliments familiars i lʼadopció.
Matèria: Família.
Sol·licitant: Conselleria de Benestar Social.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.
22. Dictamen núm. 22/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
relatiu a lʼAvantprojecte de llei de les fiances sobre els contractes
dʼarrendament de finques urbanes.
Matèria: Habitatge. Construcció. Urbanisme.
Sol·licitant: Conselleria dʼObres Públiques, Habitatge i Transports.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.
23. Dictamen núm. 23/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
relatiu a la Proposta de declaració dʼobligacions de servei públic en les rutes
aèries interbalears, amb la Península i marítimes.
El dictamen inclou un vot particular dels consellers designats per la CAEB.
Matèria: Transport. Comunicacions.
Sol·licitant: Conselleria dʼObres Públiques, Habitatge i Transports.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.
24. Dictamen núm. 24/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual sʼestableix el currículum de cicle formatiu
de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en administració de
sistemes informàtics.
Matèria: Educació.
Sol·licitant: Conselleria dʼEducació i Cultura.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.

Informes i publicacions
en tramitaci;o

2.4. INFORMES I PUBLICACIONS EN TRAMITACIÓ
Durant el 2002 sʼha iniciat lʼelaboració dels informes i de publicacions sobre les
matèries següents:
SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ AGROILLA:
El CES té previst publicar un llibre sobre “bones pràctiques” en el sector agrari
balear concretat en el cas AGROILLA, empresa emblemàtica en el camp de la
producció i de la distribució de productes hortofructícoles.
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ÍNDEXS DE QUALITAT EN EL TREBALL (IQT):
Anàlisi dels indicadors de qualitat en el treball a les Illes Balears.
COMPETITIVITAT EN EL TREBALL
Es tracta el comportament de la productivitat i de la competitivitat a les Illes
Balears.
PLA DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (PROJECTE R+D):
Sʼavalua el Primer Pla de recerca i desenvolupament del Govern de les Illes
Balears, a partir de la reflexió dʼun conjunt dʼexperts en la matèria.
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
Es fa una reflexió a partir de lʼestudi dels convenis col·lectius de diferents sectors a les Illes Balears.
FIGURA CONTRACTUAL DEL FIX DISCONTINU
Sʼhi recull el testimoni dels protagonistes del naixement dʼaquesta figura contractual a les Illes Balears.
RECULL DE NORMES SOCIALS
Sʼelabora una recopilació de normes autonòmiques en matèria laboral i de
benestar social per analitzar lʼabast de la regulació sobre aquestes qüestions.

En la sessió plenària del 26 de març de 2002, es va constituir una
comissió de treball específica: la comissió de treball dʼelaboració de la Memòria
socioeconòmica. Aquesta comissió va dividir la seva tasca en lʼelaboració
dʼuna primera part titulada “Suggeriments i observacions sobre la situació
socioeconòmica i laboral de les Illes Balears”, que fou aprovada pel Ple del
CES del dia 27 de juny de 2002 i lliurada al president del Govern de les Illes
Balears el dia 11 de juliol de 2002 i, una segona part, titulada Memòria sobre
lʼEconomia, el Treball i la Societat de les Illes Balears, la confecció de la
qual es va delegar a les tres comissions permanents de treball del CES, que
varen elevar els seus treballs a aprovació del Ple del CES del 24 de setembre
de 2002, el qual en definitiva és qui ha aprovat la totalitat dʼaquesta obra.
La comissió de treball de la Memòria que va elaborar el document “Suggeriments
i observacions sobre la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears”
està integrada per les persones següents:
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Lliurament al president del Govern de la Memòria
del CES sobre lʼEconomia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears 2001.

Elaboració de la Memòria sobre
l’Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears

President: Dr. Sr. Carles Manera (grup III. UIB).
Secretari de la comissió: Sr. Pere Aguiló, secretari general del CES.
Membres titulars:
Sr. Antoni Pons (grup I, CAEB).
Sr. Joan Serra (grup I, PIMEB).
Sr. Ernest Surià (grup II, CCOO).
Sr. Mateu Alorda (grup II, UGT).
Sr. Joan Mayol (grup III, Consell Insular de Mallorca).
Membres convidats:
Sr. Vicenç Tur (grup I, CAEB), president de la Comissió de Treball dʼEconomia,
Desenvolupament Regional i Medi Ambient del CES.
Sr. Josep Navarro (grup II CCOO), president de la Comissió de Treball
dʼOcupació i Relacions Laborals.
Sr. Bartomeu Bennàssar (grup III Govern de les Illes Balears), president de la
Comissió de Treball dʼÀrea Social.
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REUNIONS PER ELABORAR EL DOCUMENT DE SUGGERIMENTS I
OBSERVACIONS SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL
DE LES ILLES BALEARS:
Dia 11 dʼabril: Constitució efectiva de la comissió de treball de la Memòria socioeconòmica.
Dia 23 de maig: Discussió de la proposta de “Suggeriments i observacions
sobre la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears”.
Dia 10 de juny: Discussió de la proposta de “Suggeriments i observacions sobre
la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears”.
Dia 17 de juny: Aprovació de la proposta de “Suggeriments i observacions sobre
la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears”.
ASSESSORS PER ELABORAR EL DOCUMENT DE SUGGERIMENTS I
OBSERVACIONS SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL
DE LES ILLES BALEARS:
Sr. Miquel Alenyà (Govern IB).
Sr. Carles Manera (UIB).
Sr. Pere Mascaró (SOIB).
Amb aquests assessors es varen fer reunions els dies 4 i 7 de juny.
COL·LABORADORS
DEL
DOCUMENT
DE
SUGGERIMENTS
I
OBSERVACIONS SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL
DE LES ILLES BALEARS:
Preàmbul:
Serveis tècnics del CES.
Sector primari:
Sr. Antoni Miquel Lucas. Conselleria dʼAgricultura i Pesca.
Sr. Juan Dueñas. Mercapalma.
Sra. Antònia Llitrà. Consellera CES. Grup III, sector pesquer.
Serveis tècnics del CES.
Elaboració de la Memòria sobre
l’Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears

Indústria:
Sr. Antoni Fleixas .“Sa Nostra”.
Sr. Vicenç Tur. CAEB.
Serveis tècnics del CES.
Construcció:
Sr. Antoni Barceló. Col·legi Oficial dʼArquitectes de les Balears.
Sr. Pere Albertí. Economista.
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Turisme:
Sr. Carmel Bonnín. Institut Balear del Turisme (IBATUR).
Sr. Esteban Bardolet. Cambra de Comerç.
Sr. Vicenç Tur. CAEB.
Serveis tècnics del CES.
Comerç:
Sr. Josep Mallol. AFEDECO.
Serveis tècnics del CES.
Transports:
Direcció General dʼObres Públiques i Transports. Conselleria dʼObres Públiques,
Habitatge i Transports.
Federació de Transports i Comunicacions UGT.
Federacions CAEB:
Sr. Miquel Soler. Transport de mercaderies.
Sr. Guillem Mascaró. Agències de transport.
Sr. Felipe Navío. Transport aeri.
Serveis tècnics del CES.

Elaboració de la Memòria sobre
l’Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears

Administracions públiques:
Sr. Juan Antonio Roselló. Conselleria dʼHisenda i Pressuposts.
Mercat de treball:
Conselleria de Treball i Formació:
Sra. Antònia Puigrós i Maria del Mar Ribas. Observatori de lʼOcupació. Direcció
General de Treball i Salut Laboral.
Direcció General de Formació.
Direcció del Servei dʼOcupació de les Illes Balears.
Direcció General dʼEconomia. Vicepresidència i Conselleria dʼEconomia,
Comerç i Indústria:
Gabinet tècnic UGT.
Serveis tècnics del CES.
Economia social:
Sr. Pere Albertí. Economista.
Demografia, dona, llars i exclusió social:
Sra. Mª Antònia Carbonero. UIB.

72

i

nforme d’activitats

2002

Salut i sistema sanitari:
Conselleria de Salut i Consum:
Sr. Vicenç Thomàs.
Sr. Joan Llobera.
Educació:
Sr. Lluís Ballester. UIB.
Sra. Carme Orte. UIB.
Habitatge:
Sr. Antoni Barceló. Col·legi Oficial dʼArquitectes de les Balears.
Sr. Pere Albertí. Economista.
Medi ambient:
Centre dʼInvestigacions i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears (CITTIB):
Sr. Ivan Murray.
Sr. Macià Blàzquez.
Sr. Jaume Mateu.
Sr. Josep Rullan.
Sr. Felip Morell.
Sr. Sofia López.
Sr. Llorenç Mas.
Sr. Rafel Solivellas.
Cultura:
Sr. Bernat Riutort. UIB.
Societat de la informació:
Sra. Bàrbara Terrasa. Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació (R+D+I). Conselleria dʼInnovació i Energia.
Administració de Justícia:
Sr. Ladislao Roig. Tinent fiscal.
Sr. Pedro J. Barceló. Magistrat, jutge degà.
Elaboració de la Memòria sobre
l’Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears

Marc normatiu sobre lʼús social de la llengua:
Sr. Bartomeu Colom. UIB.
Sr. Lluís Segura. Institut dʼEstudis Autonòmics.
Seguretat Social i protecció social:
Sr. Alfonso Ruiz. Director provincial de lʼINSS.
Sr. Florencio Ingelmo. Secretari provincial de lʼINSS.
Sr. Antonio Contestí. Director provincial de lʼINEM.
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Sr. José Ma González . Director provincial de lʼISM.
Sra. Diana Borràs. Direcció General de Planificació i Ordenació Social.
Conselleria de Benestar Social.
Serveis tècnics del CES.
Voluntariat i organitzacions:
Sr. Josep Lluís Riera. Conselleria de Benestar Social.
Immigració:
Sr. Alexandre Miquel. UIB.
REUNIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL PERMANENT PER
ELABORAR LA MEMÒRIA SOBRE LʼECONOMIA, EL TREBALL I LA
SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS:
- Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient.
Aquesta comissió va aprovar els documents tècnics del capítol I sobre
Economia, els dies 29 de juliol i 6 de setembre de 2002.
- Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals. Aquesta comissió es va ocupar
de lʼaprovació dels fonaments tècnics del capítol II sobre Mercat de treball i
economia social, el dia 31 de juliol de 2002.
- Comissió d’Àrea Social. Aquesta comissió va aprovar els documents tècnics
que afecten el capítol III sobre Qualitat de vida, protecció social i immigració, els
dies 31 de juliol i 10 de setembre de 2002.
Salut i sistema sanitari:
Conselleria de Salut i Consum:
Sr. Vicenç Thomàs.
Sr. Joan Llobera.

Elaboració de la Memòria sobre
l’Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears

Educació:
Sr. Lluís Ballester. UIB.
Sra. Carme Orte. UIB.
Habitatge:
Sr. Antoni Barceló. Col·legi Oficial dʼArquitectes de les Balears.
Sr. Pere Albertí. Economista.
Medi ambient:
Centre dʼInvestigacions i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears (CITTIB):
Sr. Ivan Murray.
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Macià Blàzquez.
Jaume Mateu.
osep Rullan.
Felip Morell.
Sofia López.
Llorenç Mas.
Rafel Solivellas.

Cultura:
Sr. Bernat Riutort. UIB.
Societat de la informació:
Sra. Bàrbara Terrasa. Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació (R+D+I). Conselleria dʼInnovació i Energia.
Administració de Justícia:
Sr. Ladislao Roig. Tinent fiscal.
Sr. Pedro J. Barceló. Magistrat, jutge degà.
Marc normatiu sobre lʼús social de la llengua:
Sr. Bartomeu Colom. UIB.
Sr. Lluís Segura. Institut dʼEstudis Autonòmics.
Seguretat Social i protecció social:
Sr. Alfonso Ruiz. Director provincial lʼINSS.
Sr. Florencio Ingelmo. Secretari provincial lʼINSS.
Sr. Antonio Contestí. Director provincial lʼINEM.
Sr. José Ma González . Director provincial de lʼISM.
Sra. Diana Borràs. Direcció General de Planificació i Ordenació Social.
Conselleria de Benestar Social.
Serveis tècnics del CES.
Voluntariat i organitzacions:
Sr. Josep Lluís Riera. Conselleria de Benestar Social.
Elaboració de la Memòria sobre
l’Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears

Immigració:
Sr. Alexandre Miquel. UIB.
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REUNIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL PERMANENTS PER
ELABORAR LA MEMÒRIA SOBRE L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA
SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS:
- Comissió dʼEconomia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient.
Aquesta comissió va aprovar els documents tècnics del capítol I sobre
Economia, els dies 29 de juliol i 6 de setembre de 2002.
- Comissió dʼOcupació i Relacions Laborals. Aquesta comissió es va ocupar
de lʼaprovació dels fonaments tècnics del capítol II sobre Mercat de treball i
economia social, el dia 31 de juliol de 2002.
- Comissió dʼÀrea Social. La qual va aprovar els documents tècnics que afecten el capítol III sobre Qualitat de vida, protecció social i immigració, els dies 31
de juliol i 10 de setembre de 2002.

Elaboració de la Memòria sobre
l’Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears

La relació de col·laboradors dʼaquesta part de la Memòria es recull en lʼíndex
del volum corresponent a la Memòria sobre l’Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears.

Presentació al Parlament de la Memòria del CES
sobre l’Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears 2001
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2.6. CELEBRACIÓ DE CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS,
COMPAREIXENCES I SEMINARIS EN EL CES.
CONFERÈNCIES
Durant lʼany 2002, el CES ha estat lʼescenari de conferències dʼexperts en
matèries econòmiques i socials:
- Taula rodona. Els protagonistes del CES. Experiències en el CES estatal.
Conferenciants: Sr. Fabián Márquez (CEOE), Sr. Manuel de la Rocha (UGT) i
Sr. Julián Ariza (CCOO).
Data: 21 de maig.
- “Els fluxos de finançament entre l’Estat i les comunitats autònomes”.
Conferenciant: Dr. Guillem López Casanovas, catedràtic dʼeconomia de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona i director del Centre de Recerca
en Economia de la Salut.
Data: 18 de juny.
- “Posicions de domini de mercat i defensa de la competència: algunes
reflexions al cas del turisme”.
Conferenciant: Dr. Amadeu Petitbó i Joan, catedràtic dʼeconomia política i
hisenda pública de la Universitat de Barcelona i director de la Fundación Rafael
del Pino.

Totes les conferències varen tenir lloc a la seu del CES i varen ser transmeses
pel sistema de videoconferència a les Illes de Menorca i dʼEivissa, on es trobaven alguns consellers del CES i altres membres de les organitzacions representades en la institució. Dʼaquesta manera varen poder participar en el debat
posterior.
COMPAREIXENCES DE CONSELLERS
Al llarg dʼaquest any diversos consellers del Govern han comparegut en el CES
per explicar la seva acció de govern:
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- Dia 29 de gener: Hble. Sra. Aina Salom, consellera de Salut i
Consum.
- Dia 27 de febrer: Hble. Sr. Príam Villalonga, conseller dʼInnovació i
Energia.
- Dia 12 de març: Hble. Sr. Francesc Quetglas, conseller dʼObres
Públiques, Habitatge i Transports.
- Dia 16 dʼabril de 2002: Hble. Sr. Pere Sampol, conseller dʼEconomia,
Comerç i Indústria.
SEMINARIS
- Projecte Agroïlla
Els dies 8 i 9 de novembre va tenir lloc la primera sessió de treball amb els
responsables de lʼempresa Agroïlla per elaborar una proposta-esborrany de pla
estratègic, que serà discutida amb una comissió dʼexperts el mes de febrer de
2003 a “C´an Tàpera”.
- Anàlisi del Pla de Recerca i Desenvolupament tecnològic de les Illes
Balears
Els dies 28 i 29 de novembre 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 dʼInnovació i Energia.

Celebració de conferències, presentacionis,
compareixences i seminaris

En aquest seminari, dirigit pel Dr. Dr. Josep Ma Bricall (Universitat de Barcelona)
varen participar els experts següents:
Gioacchino Garofoli (Universitat dellʼInsubria, Varese),
Jean-Pierre Gilly (Universitat de Toulouse I. Director del LEREPS),
Claude Courlet (rector de la Universitat Pierre Mendès France. Grenoble) ,
Francesc Santacana (coordinador general del Pla estratègic metropolità de
Barcelona),
Jordi Balagué (Universitat de Girona. Director del RECIT).
A més, hi varen participar 15 membres proposats per les organitzacions representades en el CES i 15 membres més, proposats per la Conselleria dʼInnovació
i Energia.
Lʼobjecte del seminari era lʼelaboració dʼun dictamen dʼiniciativa pròpia del CES
sobre el Pla de recerca i desenvolupament i lʼedició dʼuna publicació on es recullin
les consideracions dels experts i les conclusions del director del seminari.
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Celebració de conferències, presentacionis,
compareixences i seminaris

Taula dʼexperts en el seminari sobre el Pla
de Recerca i Desenvolupament tecnològic
Can Tàpera, 28 i 29 de novembre de 2002.
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Capítol tercer:
RELACIONS
INSTITUCIONALS

3.1.

Relacions amb el Parlament, el Govern
de les Illes Balears, amb els consells
insulars, els municipis, lʼAdministració
central. Presentació del CES a
organitzacions socials i mitjans de
comunicació.

3.2.

Relacions amb altres institucions:
Referència especial al CBE. El projecte
EURDEBAT.

3.3.

Relacions amb les organitzacions i
institucions representades en el CES.

3.4.

Relacions amb els altres CES de
lʼEstat.
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3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN, AMB ELS
CONSELLS INSULARS, ELS MUNICIPIS, L’ADMINISTRACIÓ
CENTRAL . PRESENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS
SOCIALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
El president i el secretari general del CES han dut a terme les relacions institucionals següents durant lʼany 2002:
Gener:
Dia 9:
Visita al Consell Insular de Mallorca.
Dia 16:
Visita al director general de la Tresoreria de la Seguretat Social.
Presentació del CES al Rotary Club.
Dia 22:
Visita al Consell Insular de Menorca.
Visita a Foment del Turisme de Menorca.
Visita a lʼAjuntament de Maó.
Entrevista a la Televisió de Menorca.
la Cambra de Comerç de

Febrer:
Dia5:
Conferència de participació al Consell Català del Moviment Europeu.
Dia 20:
Visita al conseller dʼObres Públiques, Habitatge i Transports
Visita al Sr. Miquel Pocoví, president de “Sa Nostra”.
Dia 21:
Visita al Sr. Alfonso Ruiz, director de lʼInstituto Nacional de Seguridad Social per
presentar el CES.
Visita al Sr. Antoni Contestí, director de lʼInstituto Nacional de Empleo (INEM)
per presentar el CES.
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Dia 23:
Presentació del CES en roda de premsa a
Menorca.
Visita a lʼAjuntament de Ciutadella.
Visita al bisbe de Menorca.
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Dia 25:
Visita al Sr. J.M. González, director de lʼInstituto Social de la Marina per presentar
el CES.
Dia 27:
Visita al Sr. Pere Sampol, conseller dʼEconomia, Comerç i Indústria.
Visita al Sr. Priam Villalonga, conseller dʼInnovació i Energia.
Visita al Sr. Angel Reigosa, president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears.
Les tres visites tenien per objecte la presentació del CES.
Març:
Dia 11:
Visita al Sr. Vicente Tutor, fiscal en cap de les Illes Balears per presentar el CES.
Dia 20:
Assistència a la presa de possessió dels membres del Consell Consultiu de les Illes
Balears.
Abril:
Dia 25:
Presentació del CES al director de Ràdio Mallorca.

Relacions amb Parlament, Govern i Administració.
Presentació a organitzacions socials
i mitjans de comunicació

Dia 26:
Presentació de la conferència del Sr. Jaime Montalvo, president del CES del
Regne dʼEspanya, sobre les funcions del CES, organitzada pel Cercle Financer a
la Fundació “la Caixa”.
Dia 29:
Visita a diversos mitjans de comunicació: Televisió Espanyola, Ràdio Balear i Ràdio
Popular.
Maig:
Dia 2:
Presentació del CES al director dʼOnda Cero.
Presentació del CES al director de Ràdio Nacional.
Dia 3:
Visita al degà de lʼIl·lustre Col·legi dʼAdvocats de les Illes Balears per presentar el
CES.
Dia 15:
Presentació del CES a Ràdio Balear.
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Setembre:
Dia 27: Assistència a lʼobertura del curs a la UIB.
Octubre:
Dia 3: Reunió rectoral amb els presidents dels CES de Catalunya, País Valencià
i Illes Balears a la Universitat Jaume I de Castelló.
Dia 4:
Presentació a Menorca de lʼInstitut Ignasi Villalonga.
Dia 5:
Assistència del president del CES al Congrés del Partit Popular.
Novembre:
Dia 13: Assistència a la visita del president de la República Federal
dʼAlemanya.
Desembre:
Dia 5:
Recepció amb el president del Govern per presentar la Memòria del CES sobre
l’Economia, el Treball i la Societat 2001.
Dia 10:
Roda de premsa per presentar la Memòria del CES sobre l’Economia, el Treball
i la Societat 2001.

Dia 18:
Presentació en el Consell Insular dʼEivissa i Formentera de la Memòria del CES
sobre l’Economia, el Treball i la Societat 2001.
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3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS:
REFERÈNCIA ESPECIAL AL CBE. EL PROJECTE EU.R.DEBAT
El CES ha mantengut durant aquest any 2002 una estreta relació amb el
Centre Balears Europa i la Direcció General de Relacions Europees i per a la
Mediterrània (Conselleria de Presidència) a causa del lideratge conjunt per a les
Illes Balears del projecte EU.R.DEBAT:
La Comissió Europea va presentar el Llibre Blanc de la Comissió Europea
sobre la governança europea. COM (2001), 428 final 25.07.2001, que pretén
col·laborar en el Debat sobre el futur dʼEuropa en la perspectiva de la propera
Conferència Intergovernamental de 2004, on la Comissió demana una acció
concertada de totes les institucions europees, els estats membres actuals i
futurs, les autoritats locals i regionals i la societat civil, amb vista a promoure
una major participació dels ciutadans en els processos dʼelaboració de les
polítiques de la UE. Per la seva part, el CES conjuntament amb el 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
participa en lʼorganització del debat transnacional EU.R.DEBAT (EUROPEAN
REGIONAL DEBATE), dins la proposta C-339-49-ES-ES-15-05-2002 del programa PRINCE-Avenir de lʼUnion Européenne, que lideren les Balears i que té
com a parelles organitzadores la Unione delle Camere di Commercio Industria
e Agricoltura della Liguria/Regione Liguria i la Comissáo de Coordenaçao da
Regiáo de Lisboa e Vale do Tejo; com a regions participants en les conferències, el Centre for Regional Development of the Czech Republic, el Conseil
Economique et Social de la Wallonie, la Collectivité territoriale de Corse, Conseil
Economique, Social et Culturel de Corse i The Ministry for Gozo; i com a invitats,
representacions de Lituània i Hongria. La Comissió Europea ha notificat la concessió dʼun ajut de 128.512  per a lʼorganització del EU.R.DEBAT.
Actes organitzats:
LʼEU.R.DEBAT sʼestructura en dues fases. La primera fase contempla només el
debat regional per illes i la segona fase inclou el debat internacional i la cloenda
del mateix a Palma, que sʼha de celebrar els dies 11 i 12 dʼabril a Palma.

Relacions
amb altres institucions

El debat regional:
El debat a Menorca es va celebrar a la seu del Consell Insular de Menorca lʼ11
dʼoctubre de 2002 organitzat conjuntament pel CES, el CBE i el Consell Insular
de Menorca. Cal destacar la presència de la Il·lma Sra. María del Carmen
García Querol, vicepresidenta del Consell Insular de Menorca, de lʼHble. Sr.
Francesc Obrador Moratinos, president del CES i del Sr. Miquel Morata Blasco,
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director gerent del CBE. A la sessió del matí el CES va organitzar el debat sobre
el model social europeu a partir de la ponència presentada pel Sr. José Maria
Zufiaur Narvaiza, conseller del Comitè Econòmic i Social Europeu i director de
Labour, grup dʼanàlisi sociolaboral i internacional, 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. Lʼhorabaixa va tenir lloc el debat
sobre el nou concepte de la ciutadania europea organitzat pel CBE. Va intervenir com a ponent el Dr. Lluís Garau Juaneda, catedràtic de dret internacional
públic i privat a la UIB. Els serveis tècnics del CBE varen preparar el qüestionari
sobre la ponència presentada pel Dr. Garau i que va ser àmpliament discutida
a la sessió de lʼhorabaixa.

El debat a Mallorca es va celebrar a Can Tàpera els 13 i 14 de desembre de
2002. El divendres 13 lʼhorabaixa, hi varen participar lʼHble. Sr. Joan Mesquida,
conseller dʼHisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears i president
del CBE, i lʼIl·lm. Sr. Miquel Àngel Flaquer Terrassa, conseller dʼHisenda i
Pressuposts del Consell Insular de Mallorca, i lʼHble. Sr. Francesc Obrador
Moratinos, president del CES. Lʼorganització del debat sobre el model social
europeu va córrer a càrrec del CES i el ponent va ser el Sr. José María Zufiaur
Narvaiza. El dissabte 14 el matí, el debat sobre el nou concepte de ciutadania va ser portat pel CBE i va comptar amb la participació del Dr. Lluís Garau
Juaneda, així com amb una nodrida representació dʼorganitzacions cíviques
representatives.
El debat internacional:
El calendari de debats internacionals prevists en el projecte EU.R.DEBAT és el
següent:

87

Relacions
amb altres institucions

Els debats a Eivissa i Formentera i a Mallorca varen seguir el mateix format i
ponents que el debat de Menorca. El primer es va celebrar el 18 dʼoctubre de
2002 a la Sala dʼActes de lʼExtensió Universitària dʼEivissa i Formentera (UIB)
i va comptar amb la participació de lʼ Il·lm. Sr. Vicenç Tur Torres, vicepresident
primer del Consell dʼEivissa i Formentera; de lʼIl·lm. Sr. Santiago Ferrer Costa
vicepresident segon del Consell dʼEivissa i Formentera; del Sr. Miquel Morata
Blasco, director gerent del CBE; del Sr. Josep Oliver Marí, vicepresident primer
del CES i del Sr. Pere Aguiló Crespí, secretari general del CES. El matí es va
celebrar el debat de la ponència i el qüestionari corresponent preparat pels serveis tècnics del CES sobre el model social europeu a partir de lʼexposició feta
pel Sr. José Maria Zufiaur Narvaiza i lʼhorabaixa va tenir lloc el debat sobre el
nou concepte de la ciutadania a partir de la ponència presentada pel Dr. Lluís
Garau Juaneda i el qüestionari preparat pels serveis tècnics del CBE.
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Dies 21 i 22 de març: Debat a Lisboa sobre “Lʼampliació de la UE”. El responsable de lʼorganització del debat és la Comissáo de Coordenaçao da Regiáo de
Lisboa e Vale do Tejo. Dies 28 i 29 de març de 2003: Debat a Gènova sobre
“El paper de les regions i ens locals en la construcció europea”. Lʼorganització
dʼaquest debat recau en la Unione delle Camere di Commercio Industria e
Agricoltura della Liguria/Regione Liguria.
Dies 11 i 12 dʼabril: Debat a Palma de Mallorca sobre “El model social europeu i
la nova ciutadania europea” i Jornada de clausura sobre el conjunt dels debats
internacionals. En aquest cas, els responsables de lʼorganització són el CES
conjuntament amb el 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.
Altrament, sʼha creat una pàgina web per tal de facilitar la informació, el seguiment i la participació de tothom a lʼEU.R.DEBAT a lʼadreça: www.eurdebat.org
3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I LES INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES
Durant lʼany 2002 sʼhan mantingut relació amb les organitzacions i institucions
representades en el CES. El president ha participat en els actes següents:
Dia 14 de gener:
Assistència a lʼexposició sobre el 25è aniversari de CCOO, al Centre de la
Misericòrdia:
Dia 20 de gener:
Assistència al 25è aniversari de CCOO, al Club Diari de Mallorca.

Relacions amb les organitzacions i les
institucions representades en el CES

Dia 19 dʼabril:
Visita a Mercapalma.
Dies 26 i 27 dʼabril:
Assistència al Congrés dʼUGT (sector hoteleria).
Dies 10 i 11 de maig:
Assistència al Congrés dʼUGT a Balears.
Dia 15 de juny:
Assistència a lʼassemblea de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les
Illes Balears (UCTAIB).
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Dia 25 de juny:
Visita a Mercapalma.
Dia 24 de juliol:
Assistència a la graduació dels nous llicenciats del curs 2001-2002 a la UIB
Dia 5 de setembre:
Visita amb altres consellers del CES a les instal·lacions dʼAgroïlla.
Dies 5 i 6 de setembre:
Assistència al Congrés dʼUGT (sector transports).
Dia 25 dʼoctubre:
Assistència al 25è aniversari de PIMEEF.
Dia 31 dʼoctubre:
Presentació del CES a lʼAssociació Nureddunna.
Dia 3 de desembre:
Assistència a la celebració del 25è aniversari de CAEB.
Durant lʼany 2002 també sʼhan dut a terme diverses reunions amb els consellers
de les diferents organitzacions representades en el CES per elaborar el Pla de
Treball de lʼany:
Dia 14 de febrer:
Reunió amb els consellers de CAEB.
Dia 18 de febrer:
Reunió amb els consellers de CCOO.

Dia 28 de febrer:
Reunió amb els consellers de PIMEB.
Dia 5 de març:
Reunió amb els consellers de CCOO.
Finalment, el dia 30 de gener va tenir lloc a Can Tàpera una jornada dʼestudi
i comunicació amb tots els consellers del CES per analitzar les funcions del
CES, de les organitzacions que hi són representades i de lʼequip tècnic.
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Dia 19 de febrer:
Reunió amb els consellers dʼUGT.
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3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT
El president i el secretari general han mantengut durant el 2002 els encontres
següents amb altres CES de lʼEstat:
Dia 17 de gener:
Visita al CES de lʼEstat.
Dies 6 i 7 de maig:
Conferència de tots els CES a Sevilla.
Dia 12 de juliol:
Visita al CES del País Valencià.
Dies 17 a 19 de juliol:
Reunió de tots els CES a Santander.
Dies 24 i 25 dʼoctubre:
Assistència a les jornades sobre immigració organitzades per a tots el CES a
Sevillla.

Relacions amb altres CES de l’Estat

Dia 16 de desembre:
Assistència a la jornada del CES locals dʼEspanya a Barcelona.

Encontre de tots els CES dʼEspanya a Sevilla
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Capítol quart:
GESTIÓ DELS RECURSOS
HUMANS, EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST
I DOCUMENTACIÓ

4.1.

Un equip humà per al CES.

4.2.

El pressupost del CES en el 2002 i la
seva execució.

4.3.

Lʼarxiu documental del CES i la pàgina
web.

Arxiu documental
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4.1. UN EQUIP HUMÀ PER AL CES
La Relació de llocs de feina del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
aprovada el dia 26 de juliol de 2001 autoritzava inicialment a cobrir per funcionaris en comissió de serveis els llocs de treball anomenats cap de secretaria,
tècnic jurídic i tècnic economista.
Durant lʼexercici de 2002 es va procedir a modificar determinats aspectes de la
Relació de llocs de feina, per permetre que dues places dʼadministratiu i una
dʼauxiliar, també poguessin ser cobertes per funcionaris en comissió de serveis.
Això ha permès disposar dʼun procediment per cobrir ràpidament i eficaçment
aquests llocs de feina. Així, junt amb la contractació de la plaça de documentalista, la plantilla de personal del CES està actualment distribuïda segons el
següent organigrama :
President
Francesc Obrador Moratinos

Secretària personal: Marta Tarragó Ginard
Secretari general
Pere Aguiló Crespí

Cap de secretaria
Miquel Guillem Campins

Cap de negociat II
Francesc Fuster Sansó

Tècnic economista
Ferran Navinés Badal

Tècnic jurídic
Núria Garcia Canals

Documentalista
Ma Neus Marí Serra

Cap de negociat I
Antoni Andreu Salom

Un equip humà

Durant el 2002 també han treballat en el Consell Econòmic i Social, com a auxiliars administratives, Maria Antònia Fuster Roca i Maria de la Concepció Fiol
Martínez i com a becàries Gràcia Monserrat i Marta Bustillo.
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4.2. EL PRESSUPOST DEL CES EN EL 2002 I LA SEVA EXECUCIÓ
Tal com estableix lʼarticle 17 de la Llei 10/2000 de 30 de novembre del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150 de 09-12-2000),
aquest Consell disposà per primera vegada durant lʼexercici de 2002 i per a
lʼacompliment de les seves finalitats, dels recursos econòmics que a tal efecte
se li assignaren en la secció 05 dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
El pressuposts de despeses del CES per al 2002, presentava una dotació inicial
de 700.343,19 euros, que va ser posteriorment incrementada en el capítol 6 per
un import de 19.232,00 euros, tot resultant així un crèdit definitiu de 719.575,19
euros. Dʼaquest total, 617.106,69 euros corresponien a despeses de funcionament: despeses de personal, despeses corrents i transferències corrents i
102.468,50 euros a inversions reals.
El pressuposts per al 2002 es va distribuir, per capítols, de la següent
forma :
DESPESES 2002

Crèdit definitiu

Executat

Percentat ge

Capítol 1- Despeses de personal

353.483,09

325.131,28

91,98

Capítol 2- Despeses corrents

171.488,39

170.273,73

99,29

92.135,21

90.964,06

98,72

Capítol 6 – Inversions reals

102.468,50

101.675,63

99,22

TOTAL

719.575,19

688.044,70

95,62

Capítol 4- Transferències corrents

El nivell dʼexecució global del pressupost de despeses del CES per al 2002,
mesurat mitjançant el percentatge que suposa les obligacions reconegudes
amb relació al crèdit definitiu, és del 95,62%, mentre que lʼexecució per capítols
és la següent:

El pressupost

Capítol 1 ( 91,98%), capítol 2 (99,29%), capítol 4 (98,72%) i capítol 6
(99,22%).
DESPESES CORRENTS
A banda dels arrendaments del local del CES i del servei de neteja, la realització de les activitats institucionals realitzades pel CES durant lʼany 2002, de les
quals es dóna compte detallat en aquesta Memòria, ha representat la principal
despesa corrent del pressupost, especialment en els conceptes de Reunions,
conferències i cursos; Estudis i treballs tècnics i Dietes, locomoció i trasllats.
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TRANSFERÈNCIES CORRENTS
El capítol 4 de pressuposts del CES recull els ajuts a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears.
INVERSIONS
Les inversions reals efectuades durant lʼexercici de 2002 amb càrrec al capítol
6 del pressupost del CES, sʼhan destinat principalment a enllestir la reforma del
local de CES i a lʼadquisició de mobiliari, instal·lacions i equipament informàtic.
Dʼaltra banda, amb referència a les despeses en inversions de caràcter immaterial destaca la realització i lʼedició, per primera vegada, de la Memòria del CES
sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears – 2001, així com la
creació de la pàgina web del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
4.3. L’ARXIU DOCUMENTAL DEL CES I LA PÀGINA WEB
4.3.1. Lʼarxiu documental
Lʼarxiu documental està format per:
- Lʼarxiu dʼexpedients administratius.
- El fons documental.
Lʼarxiu dʼexpedients administratius està format actualment per les sèries següents:
- Expedients de dictàmens.
- Actes de sessions (disponibles en format electrònic):
- Actes del Ple.
- Actes de la Comissió Permanent.
- Actes de les comissions de treball:
- Comissió de Treball dʼÀrea Social.
- Comissió de Treball dʼEconomia, Desenvolupament Regional i
Medi Ambient.
- Comissió de Treball dʼOcupació i Relacions Laborals.

Arxiu documental

El fons documental consta de:
- Fons bibliogràfic, tant en suport paper com electrònic.
- Publicacions periòdiques.
- Diaris locals (es conserva el darrer mes).
- Revistes, butlletins, etc.
- Publicacions oficials (BOIB).
- Obres de referència.
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- Monografies.
- Estudis, informes, memòries, estadístiques.
Actualment es procedeix a lʼorganització dels fons: sʼha realitzat el registre, amb
un total de 608 exemplars, amb 40 títols de revistes i butlletins, per a la seva
posterior incorporació a un catàleg bibliogràfic.
Els fons es disposen per àrees dʼinterès i col·leccions:
- CES estatal.
- CES autonòmics.
- Ministeri de Treball i organismes de lʼEstat.
- Govern de les Illes Balears (conselleries) i Illes Balears.
- Unió Europea.
- Sindicats.
- Fons per matèries:
- Dret i legislació.
- Situació de lʼeconomia, treball i societat de Balears (documentació per
a la Memòria: Govern, bancs, empreses, associacions, etc.)- General.
El servei de documentació ha ofert, entre altres, els següents serveis específics:
- Recerques dʼinformació (tant en paper com a través dʼInternet).
- Adquisició de publicacions: per donatiu, compra o préstec interbibliotecari.
- DSI (Difusió Selectiva dʼInformació): realització dʼun buidatge mensual
de les publicacions oficials (BOE, BOIB i DOCE) amb les disposicions
que fan referència als temes de les comissions de treball del CES.
- Dossiers de premsa (per temes).
4.3.2. La pàgina web del CES
A partir del mes de desembre de 2002, tota la informació del CES està disponible a la pàgina web, a lʼadreça: http://ces.caib.es.

Arxiu documental

Desenvolupament de la pàgina web: La pàgina està allotjada dins els servidors de la Direcció General de Tecnologia i Comunicació del Govern de les Illes
Balears, la qual cosa suposa que sʼhan seguit els estàndards de desenvolupament marcats per dita Direcció General.
La tecnologia emprada ha estat: base de dades Oracle, servidor
dʼaplicacions Bea WebLogic, Java (EJBs, Servlets, JSPs).
Tot el desenvolupament sʼha portat a terme seguint els estàndards (tant de
bases de dades, com de J2EE) marcats per la DGTIC (Direcció General de
Tecnologia i Comunicacions).
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Els continguts són responsabilitat del CES, i inicialment la Fundació IBIT va proporcionar al CES un llistat amb tots els continguts que sʼhavien de preparar.
La proposta de la Fundació IBIT no es limitava al desenvolupament dʼun web
estàtic i amb poc dinamisme. Lʼenfocament anava dirigit a donar el major dinamisme possible als continguts del web, de manera que en tot moment lʼusuari
pugui veure quines són les tasques actuals que es desenvolupen dins el CES.
A més, també sʼhi ofereix la possibilitat de fer cerques estructurades a tots els
documents disponibles (dictàmens, informes, Memòria), cosa que facilita la
cerca de qualsevol informació, no només als usuaris del web, sinó també al
mateix personal del CES.
Les tasques portades a terme en aquest projecte són:
- Estudi de comunicació digital (inclou: anàlisi de continguts, navegació
i estructuració de la informació).
- Disseny del web (inclou el disseny de totes les seccions: informació
general, activitats en curs, informes i dictàmens, i enllaços dʼinterès).
- Disseny de la base de dades de dictàmens i informes (inclou informació sobre les activitats en curs, informes, dictàmens i comissions de
treball).
- Disseny de la base de dades dʼenllaços.
- Desenvolupament del Back Office per gestionar la informació (aplicatiu
de gestió de la base de dades dʼinformes i dictàmens i de la base de
dades dʼenllaços des de la Intranet del Govern).
- Desenvolupament del Front Office de la part dinàmica (mostrar al web
tota la informació continguda dins la base de dades).

Una vegada realitzats els canvis, i depurats els errors, sʼimplanta la versió
definitiva i sʼintrodueixen els continguts, amb la següent estructura:
- El Consell Econòmic i Social
- Què és el CES?
- Creació
- Funcions
- Funcionament
- Composició i òrgans
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Arxiu documental

Amb una versió provisional del programari es realitzen les proves dʼintroducció
de continguts, i es proposen algunes modificacions i noves opcions, entre les
quals destaquen:
- Afegir un apartat de normativa (Llei i Reglament del CES, etc.).
- Possibilitat dʼintroduir i visualitzar les entrades dels continguts també
en castellà, a més del català.
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Treballs i activitats
- Dictàmens i informes
- Informe dʼactivitats
- Memòria
Bases de dades
Normativa
Enllaços dʼinterès
Contacte

Arxiu documental

La pàgina web del CES sʼha incorporat també al portal comú de CES espanyols,
a lʼadreça: http://www.ces.es/cesespa/index.htm
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Apèndix
Normativa actualitzada
sobre el Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears

Arxiu documental
99

i

nforme d’activitats

2002

Llei 10/2000, de 9 de novembre, del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears
(BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Lʼarticle 9.2 de la Constitució Espanyola assenyala com un dels deures dels
poders públics el facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social.
LʼEstatut dʼAutonomia de les Illes Balears estableix en lʼarticle 9 que les institucions dʼautogovern, en acompliment de les finalitats que els són pròpies, promouran la llibertat, la justícia i el progrés socioeconòmic entre tots els ciutadans
de les Illes Balears, com a principis de la Constitució, així com la seva participació
en la vida política, cultural, econòmica i social.
Lʼarticle 10.18 del mateix text legal estableix com a competència exclusiva de la
comunitat autònoma el foment del desenvolupament econòmic de la comunitat,
dʼacord amb les bases i la coordinació general de lʼactivitat econòmica.
Lʼarticle 11.8 de lʼEstatut atribueix a la comunitat autònoma en el marc de la
legislació bàsica de lʼEstat i, quan pertoqui, en els termes que aquesta estableixi,
el desenvolupament legislatiu i lʼexecució en matèria dʼordenació i de planificació de lʼactivitat econòmica de la comunitat en lʼexercici de les competències
assumides en el marc de lʼEstatut.

Dʼaltra banda, la profunda imbricació entre el sistema productiu de Balears i la
problemàtica ecològica i ambiental, aconsella la incorporació dʼaquesta perspectiva als criteris de composició del grup III del Pla, de les comissions del treball que
al seu moment sʼhan de crear i, en definitiva, dels mateixos informes i treballs del
Consell.
És, doncs, un deure dels poders públics facilitar instruments i reforçar, institucionalment, les vies de comunicació i participació dels ciutadans a través
dʼorganitzacions i associacions representatives dʼinteressos econòmics i socials.
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Apèndix:
normativa actualitzada

Dʼaltra banda, lʼarticle 42 de lʼEstatut dʼAutonomia de les Illes Balears, introduït
mitjançant la reforma feta per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa
que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és lʼòrgan col·legiat de
participació, dʼestudi, de deliberació, dʼassessorament i de proposta en matèria
econòmica i social, i deixa la regulació de la composició, la designació dels membres, lʼorganització i les funcions a una llei posterior, i amb això sʼacompleix el que
sʼestableix en la norma institucional bàsica de la comunitat.
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Conscients dʼaixò, es crea, mitjançant aquesta llei, el Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears com a marc estable i permanent de comunicació i diàleg,
tant dels agents econòmics i socials entre si, com dʼaquests amb lʼAdministració
autonòmica, sense oblidar-ne la configuració com a òrgan de consens i reforç
de la participació dʼaquests agents en la presa de decisions. Respon, doncs, a
la legítima aspiració dels agents econòmics i socials perquè les seves opinions
i els seus plantejaments siguin tinguts en compte a lʼhora dʼadoptar decisions
que puguin afectar els interessos que els són propis.
La Llei atribueix al Consell Econòmic i Social un conjunt de funcions que
sʼadeqüen a la finalitat i els objectius que en crear-lo es persegueixen, i seʼl
dota de personalitat jurídica i dʼorganització pròpia i dʼun règim de funcionament
diferenciat, tot això per garantir la imparcialitat dʼaquest òrgan en lʼexercici de
les seves funcions.
Les característiques bàsiques que informen sobre aquesta Llei són: la independència i la imparcialitat, la varietat i la pluralitat en relació amb lʼorigen
dels seus membres, una funció consultiva àmplia, que es materialitza mitjançant lʼemissió de dictàmens en relació amb lʼactivitat normativa del Govern
en matèria socioeconòmica i laboral i, per acabar, una capacitat dʼautonomia
i dʼorganització àmplies, que es concreten en lʼelaboració del seu reglament
dʼorganització i funcionament i en la previsió dʼun règim pressupostari propi.
La regulació actual, dins el marc exposat abans, suposa la creació i la posada
en funcionament dʼun òrgan consultiu, la màxima virtut del qual resideix a configurar una plataforma de trobada i de diàleg amb els agents econòmics i socials
que contribueixi a la recerca de solucions positives per als interessos de tota la
societat de les Illes Balears.
TÍTOL I
Disposicions generals

Apèndix:
normativa actualitzada

Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de
caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta
en matèria econòmica i social de les Illes Balears.
2. El Consell Econòmic i Social es configura com a ens de dret públic, dotat de
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat dʼactuar, que disposa dʼautonomia
orgànica i funcional per acomplir-ne les finalitats. En qualsevol cas, les relacions
entre aquest i el Govern i lʼAdministració de la comunitat autònoma, sʼarticularan
a través de la conselleria competent en matèria de treball.
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Article 2. Funcions
1.Corresponen al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears les funcions
següents:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, en relació amb
les matèries següents:
Primer. Avantprojectes de llei i projectes de decrets que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i dʼocupació, tret de
lʼavantprojecte de llei de pressuposts generals.
Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que afectin substancialment lʼorganització, les competències o
el funcionament del Consell Econòmic i Social.
Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, dʼacord amb lʼestablert
en una llei, sigui obligatori consultar-lo.
b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, en relació amb
les matèries següents:
Primer. Projectes de disposicions administratives que regulin
matèries socioeconòmiques, laborals i dʼocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·licitin el Govern o
les entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma
que es determini en el Reglament dʼorganització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals dʼinterès per a les
Illes Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a lʼaprovació de
lʼavantprojecte de llei de pressuposts generals, on sʼinclouran propostes i recomanacions en relació amb el seu contingut.
e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre
de cada any, una memòria, en la qual retrà compte de les activitats
realitzades i podrà exposar els suggeriments i les observacions que
consideri oportunes en relació amb la situació socioeconòmica i laboral
de les Illes Balears.
f) Elaborar el seu reglament dʼorganització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic
i Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb lʼestudi i la difusió
de matèries socioeconòmiques, laborals i dʼocupació.
i) Qualsevol altra assignada per llei.
2. El Consell Econòmic i Social, a través de la seva presidència, pot sol·licitar
tota la informació complementària sobre els assumptes que se li sotmetin a
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3. La seva seu és a la ciutat de Palma, sense perjudici que pugui fer-ne
sessions en qualsevol altra localitat de les Illes Balears.
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consulta, sempre que aquesta informació sigui necessària perquè nʼemeti el
dictamen. Així mateix, pot demanar el parer dʼinstitucions, dʼentitats o de persones amb notòria competència tècnica en les matèries relacionades amb els
assumptes sotmesos a consulta.
3. Amb caràcter previ a lʼemissió de dictàmens, informes o estudis el Consell
Econòmic i Social podrà obrir un tràmit dʼaudiència per tal que hi participin,
segons la matèria tractada, les organitzacions sindicals i empresarials que no
formin part del Consell i que siguin representatives en un sector productiu o
laboral específic en lʼàmbit de les Illes Balears, ja que superen el deu per cent
dels delegats sindicals o de la representativitat empresarial. Aquest tràmit serà
preceptiu en els supòsits prevists a les lletres b) i c) de lʼapartat 1 dʼaquest
article.
Article 3. Termini dʼevacuació de dictàmens
1. El Consell Econòmic i Social ha dʼemetre els dictàmens establerts en les lletres a) i b) de lʼapartat primer de lʼarticle segon, en el termini dʼun mes. En el cas
que en la tramesa de lʼexpedient es faci constar de manera expressa i raonada
la urgència, el termini per evacuar-lo serà de quinze dies des de la recepció.
Havent transcorregut el termini corresponent sense que sʼhagi emès dictamen,
aquest sʼentendrà evacuat amb els efectes que legalment o reglamentàriament
fossin procedents.

2. Quan un projecte o un assumpte dels que preveu aquest article hagi de
ser sotmès a dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, lʼexpedient
per trametre inclourà el dictamen del Consell Econòmic i Social que hi hagués
recaigut.
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TÍTOL II
Composició del Consell Econòmic i Social
Article 4. Composició
El Consell Econòmic i Social estarà integrat per un total de trenta-set membres,
els quals han de tenir la condició política de ciutadans de les Illes Balears,
dʼacord amb la distribució següent:
a) El president.
b) El grup I estarà integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions empresarials.
c) El grup II estarà integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions sindicals.
d) El grup III estarà constituït per dotze membres distribuïts de la manera
següent:
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Un representant del sector agrari.
Un representant del sector pesquer.
Un representant del sector dʼeconomia 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
lʼàmbit corresponent.
Tres a proposta dels consells insulars i dos a proposta del Govern
de les Illes Balears.
Article 5. Designació i nomenament
1. Els membres del Consell Econòmic i Social representants del grup I seran
designats per les organitzacions empresarials més representatives en lʼàmbit
de les Illes Balears, en proporció a la seva representativitat, dʼacord amb el que
estableix la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 1/1995, pel
qual sʼaprova el text refós de lʼEstatut dels Treballadors.
2. De la mateixa manera, es designaran els membres integrants del grup II, que
correspondrà a les organitzacions sindicals més representatives, de conformitat amb el que disposen els articles 6.2 i 7.1 de la Llei orgànica 11/1985, de 2
dʼagost, de llibertat sindical.
3. Els membres del grup III seran designats pel Govern de les Illes Balears,
havent consultat les institucions, entitats i associacions de rellevància en cada
sector.

Article 6. Mandat
1. El mandat dels membres del Consell Econòmic i Social serà de quatre anys,
a partir del seu nomenament, i serà renovable per períodes de la mateixa
durada.
2. Havent expirat el període del mandat corresponent, els membres del Consell
Econòmic i Social seguiran en funcions fins a la presa de possessió dels nous
membres.
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4. El Consell de Govern de les Illes Balears, després dʼhaver rebut les propostes
i les designacions corresponents, els nomenarà mitjançant decret.
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Article 7. Cessament
1. Els membres del Consell Econòmic i Social cessaran en les seves funcions
per alguna de les causes següents:
a) Expiració del termini del seu nomenament.
b) A proposta de les organitzacions o institucions que en promogueren el
nomenament.
c) Renúncia expressa, acceptada per la Presidència del Consell Econòmic
i Social i, en el cas de renunciar-hi el president o la presidenta, pel
Govern.
d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
e) Condemna per delicte dolós, en virtut de sentència ferma.
f) Per incompliment del deure de reserva que comporta lʼexercici del
càrrec.
g) Per incompatibilitat sobrevinguda.
h) Per pèrdua de la condició política de ciutadà de les Illes Balears.
i) Per la votació en contra dels dos terços del Ple del Consell, només
en allò que fa referència a la Presidència, en una votació realitzada a
aquest efecte.
j) Per defunció.
2. El cessament sʼacordarà per decret del Consell de Govern. En els casos
prevists en els apartats f) i g) es requerirà lʼaudiència de la persona interessada
i lʼinforme del Ple del Consell Econòmic i Social.
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3. Qualsevol vacant anticipada, que no sigui per acabament de mandat, serà
coberta per lʼorganització, lʼassociació o la institució que correspongui, en la
forma establerta per a la designació o proposta respectives. El mandat del nou
membre finalitzarà al mateix temps que el de la resta dels integrants del Consell
Econòmic i Social.
Article 8. Incompatibilitats
La condició de membre del Consell Econòmic i Social és incompatible amb
lʼexercici dels càrrecs o de les funcions següents:
a) Diputat del Parlament de les Illes Balears.
b) Membre del Congrés dels Diputats, del Senat o del Parlament
Europeu.
c) Membre del Govern, alt càrrec polític o qualsevol altre càrrec que impliqui mandat representatiu de lʼEstat, de les comunitats autònomes, dels
consells insulars o de les entitats locals.
d) Es mantenen en servei actiu les persones que són funcionaris públics
i tenen la condició de membres del Consell, si han optat per aquesta
situació. Els membres del Consell i les persones que nʼocupin la
Presidència o la Secretaria General, que siguin funcionaris i que, per
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la seva dedicació especial, no puguin optar per seguir en servei actiu,
passaran a la situació de serveis especials.
e) Es presumirà que tots els membres del Consell Econòmic i Social són
compatibles i, en el moment de la presa de possessió, sʼha de realitzar
la declaració jurada corresponent de compatibilitat o, si és procedent,
la renúncia expressa al càrrec.
TÍTOL III
Òrgans i funcionament del Consell Econòmic i Social
Article 9. Dels òrgans del Consell Econòmic i Social
El Consell Econòmic i Social sʼestructura en òrgans unipersonals i en òrgans
col·legiats.
1. Són òrgans unipersonals els següents:
a) El president.
b) Els vicepresidents.
c) El secretari general.
2. Són òrgans col·legiats els següents:
a) El Ple.
b) La Comissió Permanent.
c) Les comissions de treball.

1 Sʼha de tenir en compte el que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 19/2001,
de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
lʼany 2002 (BOIB núm. 156 ext., de 21 de desembre de 2001):
Lʼòrgan de contractació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és el seu president.
No obstant això, amb caràcter previ a lʼaprovació de lʼexpedient de contractació, necessitarà
lʼautorització del Consell de govern en els supòsits següents:
a) Quan el pressupost del contracte sigui igual o superior a 150.253,03 euros.
b) En els contractes de caràcter plurianual, quan es modifiquin els percentatges o el màxim
dʼanualitats en els termes legalment prevists.
c) Quan el pagament dels contractes es concerti mitjançant el sistema dʼarrendament financer
o mitjançant el sistema dʼarrendament amb opció de compra i el nombre dʼanualitats superi
els quatre anys a partir de lʼadjudicació del contracte.
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Article 10. President1
1. El president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per decret del
Consell de Govern, a proposta conjunta dels consellers competents en matèria
econòmica i de treball, havent-ho consultat prèviament amb els grups de
representació que integren el Consell. En qualsevol cas, la proposta ha de tenir
el suport, com a mínim, dels dos terços de les persones membres del Consell.
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2. Correspondrà al president del Consell Econòmic i Social lʼexercici 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 lʼordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas dʼempat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne
lʼacompliment.
f) Les funcions que se li atribueixin reglamentàriament.
Article 11. Vicepresidents
1. El Consell Econòmic i Social tendrà dos vicepresidents elegits pel Ple, per
majoria simple en votació secreta, a proposta, cadascun dʼells, dels membres
representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les
organitzacions sindicals, respectivament.
2. Aquesta elecció serà notificada al Consell de Govern de les Illes Balears.
3. Els vicepresidents substituiran el president, per lʼordre de prelació que fixi el
Ple, en els supòsits de vacant, absència o malaltia i podran exercir, a més, les
funcions que expressament els delegui el president.
Article 12. Secretaria General
1. La Secretaria General és lʼòrgan dʼassistència tècnica i dʼadministració del Consell
Econòmic i Social i el dipositari de la fe pública en relació amb els seus acords.
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2. El titular de la Secretaria, que no té qualitat de membre del Consell Econòmic
i Social, serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de Govern,
a proposta presentada, conjuntament, pels consellers amb competències en
matèria econòmica i de treball.
3. Les funcions de la Secretaria General són les següents:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió
Permanent i de les comissions de treball.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i el vistiplau del president i cursar els acords que sʼhi adoptin.
c) Custodiar la documentació.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots
particulars i dʼaltres documents confiats a la seva custòdia.
e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials .
f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se li encomanin
especialment.
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g) Notificar als membres del Consell Econòmic i Social les convocatòries
corresponents per a les sessions dels òrgans col·legiats.
h) Deixar constància, mitjançant diligència autenticada amb la seva firma
i la del president, del fet que no es duguin a terme les sessions degudament convocades, així com de les causes que motiven aquesta
situació i del nom de les persones que, no obstant això, són presents
en el lloc i a lʼhora prevists per a lʼinici de la sessió no duta a terme.
i) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa
del Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin
inherents a la condició de secretari.
Article 13. Del Ple del Consell Econòmic i Social
1. El Ple és lʼòrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell
Econòmic i Social i està integrat per la totalitat dels seus membres, sota la
direcció del president i assistit pel secretari general.
2. Són competències del Ple:
a) Elaborar i aprovar el Reglament intern dʼorganització i funcionament
per majoria de dos terços dels seus membres i trametreʼl al Consell de
Govern perquè lʼaprovi i el publiqui.
b) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
c) Adoptar els acords que corresponguin respecte de lʼexercici de les
funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
d) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del Consell,
dʼacord amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 dʼaquesta llei.
e) Aprovar la memòria anual.
f) Elegir els vicepresidents.
g) Aquelles altres que no estiguin assignades de manera expressa a
altres òrgans del Consell Econòmic i Social.

2. El Ple del Consell Econòmic i Social quedarà vàlidament constituït, en primera
convocatòria, quan hi assisteixin, com a mínim, dos terços dels seus membres,
incloent-hi el president. En segona convocatòria, serà suficient lʼassistència de
la meitat més u dels seus membres. Si no hi fos present el secretari general, el
president designarà, dʼentre tots els membres presents, la persona que hagi de
realitzar les funcions de secretari en aquella sessió.
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Article 14. Funcionament del Ple
1. El Ple es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre. Així mateix, pot reunir-se amb caràcter extraordinari a iniciativa del president, de la Comissió Permanent o dʼun nombre de membres que en representin
un terç del total.
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3. Els acords del Ple sʼadoptaran per majoria dels seus membres, excepte en
els casos en què, dʼacord amb aquesta llei, sʼexigeixi una majoria especial.
4. El president desfarà els empats mitjançant el seu vot de qualitat.
5. Els membres presents que discrepin de la decisió majoritària poden formular
vots particulars que, havent-los signat, sʼuniran a lʼacord adoptat.
6. Les sessions del Ple no tenen caràcter públic, sense perjudici que, en determinats casos o circumstàncies, pugui donar-se audiència als grups representatius dʼactivitats econòmiques o socials dʼacord amb el que disposa lʼarticle 2.3
dʼaquesta llei.
7. Les opinions del Consell sʼexpressen sota la denominació de Dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i no són vinculants. Lʼemissió dels
dictàmens es realitza dʼacord amb el que disposa aquesta llei.
8. El Reglament dʼorganització i funcionament desplegarà la manera en què el
Consell Econòmic i Social documentarà cada un dels seus dictàmens.
Article 15. La Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent, sota la direcció del president i assistida pel secretari general, tendrà les competències que es determinin reglamentàriament i
aquelles que li pertoquin per delegació del Ple.
2. La Comissió Permanent estarà integrada pel president i dos vocals per cada
un dels grups que composen el Ple, elegits per majoria simple pel Ple, a proposta de cada un dels grups respectius.
Article 16. Les comissions de treball
1. Les comissions de treball són grups dʼestudi per elaborar informes, projectes
o propostes per sotmetreʼls al Ple del Consell Econòmic i Social.
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2. El Ple pot constituir les comissions de treball que cregui oportunes i en determinarà la composició i la durada. En la composició de les comissions de treball
que es creïn sʼha de respectar la proporcionalitat dels diferents grups que integren el Consell Econòmic i Social.
3. Quan hagin de tractar-se qüestions que afectin específicament els sectors
corresponents, poden intervenir en les sessions de les comissions de treball,
en els termes prevists en el Reglament dʼorganització i funcionament, els
representants de les entitats representatives dʼinteressos econòmics o socials
que no formin part dʼaquesta institució.
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TÍTOL IV
Règim economicofinancer i de personal
del Consell Econòmic i Social
Article 17. Règim econòmic
1. El Consell Econòmic i Social comptarà, per a lʼacompliment de les seves
finalitats, amb els recursos econòmics que a aquest efecte se li assignin en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears2.
2. El Consell elaborarà i aprovarà la seva proposta anual de pressuposts, la qual
trametrà al Govern amb els efectes prevists en la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. El Consell Econòmic i Social queda sotmès a la fiscalització i al control
pressupostari de la Intervenció General de les Illes Balears.
Article 18. Règim de personal3
1. El personal al servei del Consell Econòmic i Social, dʼacord amb el que
estableixi la corresponent relació de llocs de treball, hi podrà estar vinculat mitjançant una relació subjecta a dret laboral.
2. Els funcionaris de qualsevol administració pública podran ocupar, per
qualsevol dels sistemes prevists legalment, els llocs de treball del Consell
Econòmic i Social reservats a funcionaris, dʼacord amb el que estableixi la
corresponent relació de llocs de feina.
3. La selecció del personal i la provisió de llocs de treball sʼhauran de fer mitjançant convocatòria pública i hauran de subjectar-se als principis de mèrit i
capacitat.

2 El pressupost per al CES compta amb una secció pròpia, la 05, en els Presuposts Generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3 Redacció segons la disposició addicional tercera de la llei 11/2002, de 23 de desembre, de
mesures tributàries i administratives (BOIB núm. 156, de 28 de desembre de 2002).
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Article 19. Indemnitzacions
Els membres del Consell Econòmic i Social tenen dret a la percepció, si nʼés el
cas, dʼindemnitzacions per despeses de desplaçament, dʼestada i dʼassistència
a les sessions que es duguin a terme, dʼacord amb el que disposin el Reglament
dʼorganització i funcionament i altres disposicions dictades per a lʼaplicació
dʼaquesta llei.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera
Sʼafegeix a lʼarticle 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, dʼincompatibilitats
dels membres del Govern i alts càrrecs de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, lʼapartat que es relaciona a continuació amb el contingut literal
següent:
j) El president i els vicepresidents del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, quan aquests càrrecs siguin retribuïts.
Disposició addicional segona
Quan alguna de les organitzacions representades en el Consell Econòmic i
Social sofrís alteració de la seva representativitat, de conformitat amb la normativa en cada cas aplicable, el Consell Econòmic i Social adaptarà la configuració al nou estat en el termini de dos mesos, comptadors des de lʼacreditació
dʼaquesta circumstància
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera
1. Dins del termini dels trenta dies següents a lʼentrada en vigor dʼaquesta llei,
es designaran els membres del Consell Econòmic i Social.
2. Havent-se fet les designacions, el Consell de Govern, dins dels trenta dies
següents, els nomenarà i convocarà la sessió constitutiva. En aquesta sessió, i
mentre no siguin nomenats el president i el secretari, ocuparan aquests càrrecs
els membres de major i menor edat, respectivament.
Disposició transitòria segona
Sʼautoritza el Govern per efectuar les dotacions necessàries en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per al funcionament del
Consell fins que se nʼaprovi el pressupost.
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Disposició transitòria tercera
El Reglament dʼorganització i funcionament sʼha de redactar en el termini màxim
de sis mesos, comptadors a partir de lʼentrada en vigor dʼaquesta llei.
Mentre no sʼaprovi el Reglament dʼorganització i funcionament del Consell
Econòmic i Social, hi serà dʼaplicació directa la regulació continguda en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999.
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DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
El Govern de les Illes Balears pot dictar les normes reglamentàries i les disposicions administratives que siguin necessàries per al desplegament i lʼaplicació
dʼaquesta llei.
Els consellers dʼInterior i dʼHisenda i Pressuposts habilitaran els mitjans
necessaris per dotar el Consell Econòmic i Social dels mitjans personals i
materials necessaris per al seu funcionament.

Butlletí
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Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent dʼhaver-se publicat en el
Oficial de les Illes Balears.
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Decret 128/2001, de 9 de novembre,
pel qual sʼaprova el Reglament dʼorganització
i funcionament del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears
(BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001)
En acompliment del que disposa lʼarticle 42 de lʼEstatut dʼautonomia de les Illes
Balears es va dictar la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), òrgan col·legiat
de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears.
En la disposició transitòria tercera dʼaquesta Llei es preveu lʼexistència dʼun reglament dʼorganització i funcionament de la institució consultiva que reguli la tramitació de les consultes que es facin al Consell i determini lʼesquema organitzatiu
de la tasca estatutària que li és encomanada.
Lʼarticle 13 de la Llei del Consell disposa que és competència del Ple lʼaprovació
del reglament intern dʼorganització i funcionament per majoria de dos terços
dels seus membres. El dia 25 de setembre de 2001 es va dur a terme la segona
sessió del Ple del Consell –després dʼhaver-se constituït– i es va aprovar el
reglament esmentat.
Igualment, en lʼarticle 13 es disposa que un cop aprovat el Reglament pel Ple,
sʼha de trametre al Consell de Govern perquè lʼaprovi i nʼordeni la publicació.
Atès que segons lʼarticle 1 núm. 2 de la Llei 10/2000 les relacions institucionals
del Consell sʼarticularan a través de la conselleria en matèria de treball a proposta del conseller de Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de
Govern a la sessió de dia 9 de novembre de 2001,

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

REGLAMENT DʼORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL
ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS, APROVAT PEL PLE
DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2001.
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa
1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de
caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta
en matèria econòmica i social de les Illes Balears.

2. El Consell Econòmic i Social es configura com a ens de dret públic, dotat de

personalitat jurídica pròpia i plena capacitat dʼactuar, que disposa dʼautonomia
orgànica i funcional per acomplir-ne les finalitats. En qualsevol cas, les relacions
entre aquest i el Govern i lʼAdministració de la comunitat autònoma sʼarticularan
a través de la conselleria competent en matèria de treball.
Article 2. Règim jurídic
1. Lʼorganització i funcionament interns del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears es regiran per la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm.
150, de 9 de desembre de 2000), per aquest Reglament, per altres normes
que siguin dʼaplicació al Consell i per les directrius i instruccions que per al seu
desenvolupament dicti el mateix Consell.

2. La revisió en via administrativa dels actes dictats pels òrgans del Consell

i el règim de les reclamacions prèvies a lʼexercici dʼaccions civils i laborals
sʼajustarà a lʼestablert als títols VII i VIII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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3. Lʼexercici dʼaccions judicials i la representació i defensa del Consell davant

tota casta dʼordres i òrgans jurisdiccionals correspondrà als lletrats de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes prevists a la Llei 5/1994, de
30 de novembre, de representació i defensa en judici de lʼAdministració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 3. Seu del Consell
La seu del Consell Econòmic i Social és a la ciutat de Palma, sense perjudici
que pugui fer sessions en qualsevol altra localitat de les Illes Balears.
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Article 4. Funcions
Dʼacord amb la seva naturalesa, corresponen al Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears les funcions que determina el núm. 1 de lʼarticle 2 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, que el regula:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, amb relació a
les matèries següents:
Primer. Avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i projectes de decrets que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i
dʼocupació, tret de lʼAvantprojecte de llei de pressuposts generals.
Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que afectin substancialment lʼorganització, les competències o
el funcionament del Consell Econòmic i Social.
Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, dʼacord amb lʼestablert
en una llei, sigui obligatori consultar-lo.
b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, amb relació a
les matèries següents:
Primer. Projectes de disposicions administratives que regulin
matèries socioeconòmiques, laborals i dʼocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·licitin el Govern o
les entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma que
es determina en aquest Reglament dʼorganització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o a iniciativa pròpia,
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals dʼinterès per a les Illes
Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a lʼaprovació de
lʼAvantprojecte de llei de pressuposts generals, on sʼinclouran propostes
i recomanacions en relació amb el seu contingut. Aquest informe sʼhaurà
de trametre al Govern de les Illes Balears abans de lʼ1 de setembre de
cada any.
e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de
cada any, una memòria, en la qual donarà compte de les activitats realitzades i podrà exposar els suggeriments i les observacions que consideri
oportuns en relació amb la situació socioeconòmica i laboral de les Illes
Balears.
f) Elaborar el seu Reglament dʼorganització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb lʼestudi i la difusió
de matèries socioeconòmiques, laborals i dʼocupació.
i) Qualsevol altra assignada per llei.
Article 5. Informacions complementàries i tràmit dʼaudiència prèvia
1. El Consell Econòmic i Social, a través de la seva Presidència, pot sol·licitar
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tota la informació complementària sobre els assumptes que se li sotmetin a
consulta, sempre que aquesta informació sigui necessària perquè nʼemeti el
dictamen. Així mateix, pot demanar el parer dʼinstitucions, dʼentitats o de persones amb notòria competència tècnica en les matèries relacionades amb els
assumptes sotmesos a consulta.
Si el Consell trobàs que la documentació tramesa pel sol·licitant és incompleta,
pot requerir de lʼòrgan que ha fet la consulta que li trameti la que manca. En
aquest cas queda interromput el termini previst per a lʼemissió de dictàmens
fins que sigui acomplert el requeriment i sʼentendrà que no ha estat acomplert
el tràmit de consulta.
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2. Amb caràcter previ a lʼemissió de dictàmens, informes o estudis el Consell
Econòmic i Social pot obrir un tràmit dʼaudiència per tal que hi participin, segons
la matèria tractada, les organitzacions sindicals i empresarials que no formin
part del Consell i que siguin representatives en un sector productiu o laboral
específic en lʼàmbit de les Illes Balears, ja que superen el deu per cent dels delegats sindicals o de la representativitat empresarial. Aquest tràmit serà preceptiu
en els supòsits prevists a les lletres b) i c) de lʼarticle 4 dʼaquest Reglament.
Article 6. Composició
1. El Consell Econòmic i Social estarà integrat per un total de trenta-set membres, els quals han de tenir la condició política de ciutadans de les Illes Balears,
dʼacord amb la distribució següent:
a) El president.
b) El grup I estarà integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions empresarials més representatives, designats segons allò
que disposa lʼarticle 5 núm. 1 de la Llei 10 /2000, de 30 de novembre.
c) El grup II estarà integrat per dotze membres en representació de les
organitzacions sindicals més representatives, designats segons allò
que disposa lʼarticle 5 núm. 2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
d) El grup III estarà constituït per dotze membres designats segons allò
que disposa lʼarticle 5 núm. 3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre i
distribuïts de la manera següent:
- un representant del sector agrari
- un representant del sector pesquer
- un representant del sector dʼeconomia social
- un representant de les associacions de consumidors i usuaris
- un representant de la Universitat de les Illes Balears
- un representant de les organitzacions representatives dels
interessos de les entitats locals
- un representant de les associacions i organitzacions que tenguin
com a finalitat principal la protecció del medi ambient
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- cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits
entre persones amb especial preparació i de prestigi reconegut en
lʼàmbit corresponent.
Tres a proposta dels consells insulars i dos a proposta del Govern
de les Illes Balears.
- Cada una de les organitzacions, sectors i administracions representades en els distints grups pot designar un nombre de suplents
igual al de vocals titulars que tengui en el Consell, els quals exerciran les funcions dels membres titulars en els supòsits i condicions
prevists en aquest Reglament.
2. El Consell de Govern de les Illes Balears, després dʼhaver rebut les propostes
i les designacions corresponents, atès lʼarticle 5 de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, en nomenarà els membres mitjançant decret.
Article 7. Sessió preliminar
1. Havent-se produït la renovació dels membres del Consell en els termes prevists en lʼarticle 10 dʼaquest Reglament, el president sortint convocarà la sessió
preliminar que sʼha de dura terme en el termini màxim de vint dies, comptadors
des que es rebi en la seu del Consell la comunicació del Govern, on sʼinclogui
la proposta de nomenament de president.
2. Lʼordre del dia de la sessió preliminar ha de contenir únicament dos punts: el
primer, la presa de possessió dels nous consellers; i el segon, la votació de la
proposta de president.
En la convocatòria es farà constar el nom de la persona sobre la qual sʼha de
fer la votació.
3. Si la proposta del Govern fos de renovació del mandat del president, la sessió
serà presidida pel conseller de major edat.

5. El president prendrà possessió del seu càrrec a la seu del Consell, en presència del Ple del Consell, dins dels deu dies següents de la publicació del seu
nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 8. Sessió constitutiva
1. La sessió constitutiva del Consell Econòmic i Social serà convocada pel seu
president perquè es dugui a terme dins dels quinze dies següents al de la seva
presa de possessió.

119

Apèndix:
normativa actualitzada

4. El president sortint comunicarà al Govern si la persona en qüestió ha rebut o
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Lʼordre del dia ha de tenir exclusivament dos punts: lʼelecció dels vicepresidents
i la dels membres de la Comissió Permanent.
2. Per a lʼelecció dels vicepresidents, tant el grup I com el grup II escolliran,
dʼentre els seus membres, els respectius candidats i els seus noms seran comunicats al president abans de la sessió constitutiva.
Lʼelecció es considerarà vàlida si els candidats proposats reben, en votació
secreta, el suport de la majoria simple dels membres del Consell.
Qualsevol vacant que es produeixi serà coberta dʼacord amb allò que disposa
aquest apartat.
3. Pel que fa a la designació dels membres de la Comissió Permanent, cada
un dels tres grups que formen el Consell comunicarà al president, abans de la
sessió constitutiva, una proposta de dos candidats titulars i dos de suplents.
Aquesta proposta sʼentendrà com a candidatura oficial de cada grup. Les candidatures finalment se sotmetran a la votació del Ple i seran aprovades per
majoria simple del Ple.
Les vacants que es puguin produir, tant en els membres titulars com en els
suplents, seran cobertes per un altre conseller del mateix grup que origini la
vacant. En aquest cas es farà una votació del Ple per tal de cobrir la vacant,
atesa la candidatura que presenti el grup que origini la vacant, i sʼadmetrà el nou
membre de la Comissió Permanent per majoria simple.
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4. Oberta la sessió constitutiva, sota la direcció del president, aquest:
a) En primer lloc, assabentarà el Ple de les propostes de vicepresidents
que li hagin arribat i les sotmetrà a votació, dʼacord amb el previst en
lʼapartat 2 dʼaquest article.
b) Segonament, informarà sobre les propostes de cada un dels tres
grups per a la designació dels membres de la Comissió Permanent i
les sotmetrà a votació dʼacord amb el previst en lʼapartat 3 dʼaquest
article.
c) A continuació, aixecarà la sessió.
TÍTOL II
Dels consellers
Article 9. Drets i deures dels consellers
1. Els consellers actuaran en lʼexercici de les seves funcions amb plena autonomia i independència i tenen els drets següents:
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a) Participar amb veu i vot en les sessions del Ple i de les comissions de
les quals formen part.
b) Assistir, sense dret a vot, a qualsevol de les comissions de treball on
no estan integrats. Poden fer ús de la paraula de manera excepcional
si tenen lʼ autorització prèvia del president.
c) Accedir a la documentació que tengui el Consell.
d) Disposar de la informació dels temes o estudis que es desenvolupin en
el Ple, en la Comissió Permanent, en les comissions de les quals formen part i dʼaquelles altres comissions que expressament sol·licitin.
e) Requerir, a través del president del Consell i de conformitat amb el procediment regulat en aquest Reglament, les dades i els documents que,
no estant en possessió del Consell, siguin necessaris per a lʼexercici
de les seves funcions.
f) Presentar mocions i suggeriments per a lʼadopció dʼacords pel Ple o
per a lʼestudi en les comissions de treball, de conformitat amb allò previst en aquest Reglament.
g) Percebre les compensacions econòmiques a què tenguin dret per la
seva participació en les activitats del Consell, de conformitat amb les
directrius que respecte dʼaquesta qüestió sʼestableixin.
2. Els consellers tenen els deures següents:
a) Assistir a les sessions del Ple i de les comissions a les quals hagin
estat convocats i participar en els seus treballs.
b) Adequar la seva conducta a aquest Reglament i a les directrius i
instruccions que per al seu desplegament dicti el mateix Consell.
c) Guardar reserva en relació amb les actuacions del Consell que per
decisió dels seus òrgans es declarin reservades.
d) No fer ús de la seva condició de conseller per a lʼexercici dʼactivitats
mercantils o professionals retribuïdes.

En cap cas la renovació de tots els membres del Consell paralitzarà el seu funcionament i els treballs que estigui desenvolupant.
El còmput del període de mandat dels membres del Consell es farà a partir de
lʼendemà de la publicació dels nomenaments en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
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Article 10. Durada del mandat i cessament
1. El mandat dels membres del Consell Econòmic i Social, inclòs el president,
serà de quatre anys a partir del seu nomenament, i és renovable per períodes
de la mateixa durada. Havent expirat el període del mandat corresponent, els
membres del Consell Econòmic i Social continuaran en funcions fins a la presa
de possessió dels nous membres.
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2. Els membres del Consell Econòmic i Social cessaran en les seves funcions per
alguna de les causes següents:
a) Expiració del termini del seu nomenament.
b) A proposta de les organitzacions o institucions que en promogueren el
nomenament. En aquest cas, el president traslladarà el cessament del
membre cessat i la proposta de nomenament del nou membre al primer
Consell de Govern.
c) Renúncia expressa, acceptada per la Presidència del Consell Econòmic
i Social i, en el cas de renunciar-hi el president o la presidenta, pel
Govern.
d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
e) Condemna per delicte dolós, en virtut de sentència ferma.
f) Per incompliment del deure de reserva que comporta lʼexercici del
càrrec.
g) Per incompatibilitat sobrevinguda.
h) Per pèrdua de la condició política de ciutadà de les Illes Balears.
i) Per la votació en contra dels dos terços del Ple del Consell, només en
allò que fa referència a la Presidència, en una votació realitzada a aquest
efecte.
j) Per defunció.
3. El cessament sʼacordarà per decret del Consell de Govern. En els casos prevists
en els apartats f) i g) es requerirà lʼaudiència de la persona interessada i lʼinforme
del Ple del Consell Econòmic i Social.

Apèndix:
normativa actualitzada

Qualsevol vacant anticipada que no sigui per acabament de mandat serà coberta
per lʼorganització, associació o institució que correspongui, en la forma establerta
per a la designació o proposta respectives. El mandat del nou membre començarà a comptar-se a partir de lʼendemà de la publicació del seu nomenament en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitzarà al mateix temps que la resta dels
components del Consell Econòmic i Social.
Article 11. Incompatibilitats
1. La condició de membre del Consell Econòmic i Social és incompatible amb
lʼexercici dels càrrecs o funcions següents:
a) Diputat del Parlament de les Illes Balears.
b) Membre del Congrés dels Diputats, del Senat o del Parlament Europeu.
c) Membre del Govern, alt càrrec polític o qualsevol altre càrrec que impliqui
mandat representatiu de lʼEstat, de les comunitats autònomes, dels consells insulars o de les entitats locals.
2. Es mantenen en servei actiu les persones que són funcionaris públics i tenen la
condició de membres del Consell, si han optat per aquesta situació. Els membres
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del Consell i les persones que ocupin la Presidència o la Secretaria General que
siguin funcionaris i que, per la seva dedicació especial, no puguin optar per seguir
en servei actiu passaran a la situació de serveis especials.
3. Es presumirà que tots els membres del Consell Econòmic i Social són compatibles i en el moment de la pressa de possessió sʼha de realitzar la declaració jurada
corresponent de compatibilitat o, si pertoca, la renúncia expressa al càrrec.
Article 12. Absències i suplències
1. Sense perjudici del que preveu el número següent dʼaquest article, tot conseller que prevegi que no podrà assistir a una sessió del Ple o a una reunió dʼuna
comissió ho haurà de comunicar prèviament al president respectiu.
Si un conseller ha estat absent en dues sessions ordinàries consecutives del Ple
sense causa justificada, el president pot, amb la consulta prèvia a la Comissió
Permanent, convidar lʼinteressat que justifiqui la seva absència i en cas que no ho
faci demanar a lʼorganització de procedència que consideri lʼoportunitat de proposar en el Ple la seva substitució.
Si un membre dʼuna comissió ha estat absent en més de dues reunions ordinàries
consecutives sense causa justificada, el president pot convidar lʼinteressat que
justifiqui la seva absència i en cas que no ho faci pot demanarli que cedeixi el
seu lloc a un altre conseller per tal que es mantengui el bon funcionament de la
comissió.
2. Les organitzacions i institucions representades en el Consell poden designar
per a cada membre titular un membre suplent.
Els membres suplents dels membres titulars seran designats i nomenats de la
mateixa manera que els titulars.
Quan un titular del Consell no pugui assistir a les sessions del Ple o de les
comissions pot ser substituït per un suplent.

Al llarg del mandat, les organitzacions o institucions representades en el Consell
poden substituir els seus representants titulars per a una o diverses sessions
concretes, per algun dels suplents prèviament designats, i per a això bastarà una
única comunicació al president qui, alhora, ho comunicarà als òrgans del Consell
on la suplència continuada hagi de tenir efectes.
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Les suplències seran comunicades per escrit al president amb antelació a lʼinici
de la sessió, amb expressió del nom del suplent, que exercirà, tant en el Ple com
en les comissions i la resta dʼòrgans on estigués integrat, els mateixos drets i
obligacions del conseller a qui supleix.
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TÍTOL III
Organització i funcionament
CAPÍTOL I
Composició de lʼorganització

Article 13. Organització general
El Consell Econòmic i Social sʼestructura en òrgans unipersonals i òrgans
col·legiats.
1. Són òrgans unipersonals els següents:
a) El president.
b) Els vicepresidents.
c) El secretari general.
2. Són òrgans col·legiats els següents:
a) El Ple.
b) La Comissió Permanent.
c) Les comissions de treball.
CAPÍTOL II
El president del Consell
Article 14. Nomenament i destitució del president
1. El president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per decret del
Consell de Govern, a proposta conjunta dels consellers competents en matèria
econòmica i de treball, havent-ho consultat prèviament amb els grups de
representació que integren el Consell. En qualsevol cas, la proposta ha de tenir
el suport, com a mínim, dels dos terços de les persones membres del Consell.
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2. La consulta sobre la proposta de president del Consell es realitzarà dʼacord
amb el procediment previst per fer la sessió constitutiva del Ple que es regula
en lʼarticle 8 dʼaquest Reglament. A aquest efecte, els consellers en matèria de
treball i dʼeconomia comunicaran al president sortint la proposta de nomenament del nou president.
3. El president pot ser destituït del seu càrrec per decret del Consell de Govern,
a proposta dels consellers en matèria dʼeconomia i treball, sempre que es faci
la sessió i votació específica prèvia del Ple del Consell i votin a favor de la destitució els dos terços dels membres del Ple, tal com disposa lʼarticle 7, lletra i),
de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell.
4. El president tendrà el tractament dʼHonorable Senyor.
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Article 15. Funcions
Correspon al president del Consell Econòmic i Social lʼexercici 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 lʼordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas dʼempat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne lʼacompliment.
f) Informar en el Ple, abans de lʼinici 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 dʼacord amb la normativa vigent.
i) Elaborar amb lʼassessorament del personal del Consell, especialment
del secretari general, lʼesborrany de la proposta anual de pressuposts del
Consell que, un cop sotmesa a lʼaprovació de la Comissió Permanent, ha
de ser elevada al Ple, atès allò que disposa el núm. 2 de lʼarticle 13 de la
Llei 10/2000, de 30 de novembre.
j) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li reconeguin les lleis
i els reglaments que regulen aquesta matèria, com a president i representant legal de la institució.
k) Adreçar-se en nom del Consell a institucions, organismes, entitats,
associacions, autoritats i particulars per demanar-ne la col·laboració.
l) Sol·licitar a lʼòrgan demandant, amb la consulta prèvia al Ple o a la
Comissió Permanent, si lʼassumpte ho requereix, lʼampliació del termini
fixat en lʼordre de remissió o en la sol·licitud de consulta per tal de poder
atendre-les.
m) Contractar i separar el personal al servei del Consell.
n) Complir i fer acomplir aquest Reglament, proposar-ne al Ple la interpretació
en els casos de dubtes i la integració en els casos dʼomissió.
o) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del Ple
i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a la seva
condició de president.
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5. El president no pot percebre més dʼun sou amb càrrec als pressuposts de cap
administració pública.
En el cas que el president dugui a terme una activitat compatible remunerada
només tendrà dret a la percepció de les indemnitzacions i assistències establertes
per a la resta de membres del Consell.
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CAPÍTOL III
Els vicepresidents

Article 16. Vicepresidents
1. El Consell Econòmic i Social tendrà dos vicepresidents elegits pel Ple, per
majoria simple en votació secreta, a proposta, cadascun dʼells, dels membres
representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les
organitzacions sindicals, respectivament.
2. Aquesta elecció serà notificada al Consell de Govern de les Illes Balears.
3. Per acord de la Comissió Permanent es determinarà el grau de dedicació de
cada un dels vicepresidents, i sʼestablirà per a aquests el règim de retribucions
econòmiques que poden correspondreʼls.
4. La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents es farà dʼacord amb la
proposta que facin cada un dels grups als qual pertanyen. Un cop sʼhagi acceptat la proposta de substitució, el mandat del nou vicepresident sʼestendrà fins a
lʼacabament del període de quatre anys que estigui en curs llevat que hi hagi una
nova proposta de substitució.
5. El vicepresidents poden assistir amb veu i sense vot a les reunions de la
Comissió Permanent.
Article 17. Funcions
Els vicepresidents substituiran el president, per lʼordre 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.
Lʼordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president, en cas de
vacant, absència o malaltia, determinarà un torn anual entre els vicepresidents
que començarà per aquell que la Comissió Permanent designi.
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Els vicepresidents seran informats regularment pel president sobre la direcció
de les activitats del Consell i li prestaran la seva col·laboració en tots aquells
assumptes per als quals siguin requerits.
CAPÍTOL IV
El secretari general
Article 18. Nomenament, mandat i cessament
1. La Secretaria General és lʼòrgan dʼassistència tècnica i dʼadministració del
Consell Econòmic i Social i la dipositària de la fe pública en relació amb els seus
acords.
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2. El titular de la Secretaria General, que no té qualitat de membre del Consell
Econòmic i Social, serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de
Govern, a proposta presentada, conjuntament, pels consellers amb competències en matèria dʼeconomia i de treball.
3. El secretari general pot ser substituït en cas dʼabsència o vacant pel membre
del personal tècnic al servei del Consell que designi la Comissió Permanent a
proposta del president.

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

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

2. Per tal de determinar les entitats representatives dʼaquests interessos
econòmics i socials afectats, les comissions de treball seguiran un criteri de
màxima objectivitat i amplitud que garanteixi que els representants que intervenen gaudeixin de suficient suport representatiu i alhora puguin intervenir i ser
escoltades les organitzacions i entitats més minoritàries.
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Article 27. Participació dʼaltres entitats a les comissions de treball
1. Atès allò previst en el núm. 3 de lʼarticle 16 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, quan hagin de tractar-se qüestions que afectin específicament els sectors
corresponents, en tot cas intervindran, en les sessions de les comissions de
treball, els representants de les entitats representatives dʼinteressos econòmics o
socials que no formin part dʼaquesta institució.
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TÍTOL IV
Funcionament del Consell
CAPÍTOL I
Normes comunes

Article 28. Règim de sessions del Ple
Les sessions del Ple no tenen caràcter públic, sense perjudici que en determinats casos o circumstàncies pugui donar-se audiència als grups representatius
dʼactivitats econòmiques o socials, dʼacord amb el que disposa lʼarticle 2.3 de
la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per la qual es regula el Consell, o així ho
decideixi la majoria del Ple, a proposta del president, de la Comissió Permanent
o dʼun terç dels consellers.
Article 29. Compareixença dʼautoritats i funcionaris
Sempre que ho consideri necessari el president, la Comissió Permanent o un
terç dels membres del Ple, se sol·licitarà la compareixença dʼautoritats i funcionaris del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars o de les administracions
locals per tal que informin sobre les matèries objecte de dictamen, consulta o
informe.
Igualment, qualsevol autoritat del Govern de la comunitat autònoma, dels consells insulars o de les administracions locals, pot sol·licitar a la Presidència la
seva compareixença per tal dʼinformar al Consell respecte de les qüestions
objecte de dictamen, consulta o informe.
Article 30. Els grups de representació
1. Els grups de representació que componen el Consell poden organitzar el
seu funcionament intern i fixar les normes pròpies per a la seva representació,
sempre que respectin el contingut dʼaquest Reglament.
2. Aquests grups comptaran amb el suport tècnic, administratiu i financer necessari
per lʼacompliment de les seves funcions, que prevegi la Comissió Permanent.
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CAPÍTOL II
Funcionament del Ple
Article 31. Les sessions i la seva convocatòria
1. El Ple es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre. Així mateix, pot reunir-se amb caràcter extraordinari.
2. La convocatòria de les sessions ordinàries lʼefectuarà el president amb una
antelació mínima de deu dies.
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3. Les sessions extraordinàries del Ple seran convocades pel president, amb una
antelació mínima de setanta-dues hores, en qualsevol dʼaquests supòsits:
a) Per iniciativa pròpia.
b) Quan així ho acordi la Comissió Permanent.
c) Mitjançant sol·licitud dʼun terç dels consellers, adreçada al president, on
constin els motius que justifiquen la convocatòria i lʼassumpte a tractar.
En el cas dels apartats b) i c), el termini màxim per dur-les a terme serà de deu dies.
4. Amb la convocatòria, que contendrà lʼordre del dia de la sessió, sʼacompanyarà
la documentació específica sobre tots i cada un dels temes a tractar. Pot ampliar-se
lʼordre del dia o trametre documentació complementària fins a quaranta-vuit hores
abans de la realització del Ple.
5. En les sessions ordinàries pot ser objecte de deliberació o, fins i tot de decisió,
qualsevol assumpte no inclòs en lʼordre del dia sempre que sʼacordi per unanimitat
dels membres presents en començar la sessió.
Article 32. Quòrum de constitució
Per a la vàlida constitució del Ple serà necessari, a més de la presència del president
i del secretari general o les persones que els substitueixin:
- En primera convocatòria, almanco vint-i-tres membres.
- En segona convocatòria, devuit membres.
Si no hi fos present el secretari general, el president designarà, dʼentre tots els membres presents, la persona que hagi de realitzar les funcions de secretari en aquella
sessió.
Article 33. Deliberacions
1. El president obrirà la sessió, dirigirà els debats i vetllarà per lʼacompliment del
Reglament.

3. El Ple, a proposta del president, pot acordar la suspensió de la sessió, i fixar el
moment en què sʼha de reprendre.
4. Les deliberacions es basaran en els treballs de la comissió competent per raó de
la matèria, que es presentaran en el Ple de conformitat amb el que preveu lʼarticle 37
dʼaquest Reglament.

133

Apèndix:
normativa actualitzada

2. El president per pròpia iniciativa o a petició dʼun conseller pot, abans dʼiniciar un
debat o durant un debat, limitar el temps que tenen els oradors. El president acordarà
el tancament del debat, i després dʼaixò, només pot concedirse la paraula per a les
explicacions de vot després de cada votació i en el temps que fixi el president.
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5. A continuació, es durà a terme el debat general sobre el contingut de la proposta, sʼanalitzaran les eventuals esmenes i vots particulars a la totalitat del
text i es concedirà la paraula a qui lʼhagi sol·licitada. Havent conclòs el debat es
votaran els textos alternatius.
6. Si algun dels textos alternatius proposats resultàs aprovat, el president,
mitjançant acord del Ple, pot acordar lʼobertura dʼun termini de presentació
dʼesmenes parcials per tal que siguin discutides en la pròxima sessió.
7. Si cap dels textos alternatiu no prospera, es debatran i votaran les esmenes
particulars. Igualment, es debatran els vots particulars parcials que facin els
membres presents que discrepin de la decisió majoritària, els quals sʼuniran a
lʼacord adoptat.
8. Les esmenes aprovades sʼinclouran en el text i el president del Consell, assistit de la comissió competent o del ponent, pot proposar al Ple les adaptacions
necessàries perquè el text definitiu tengui coherència.
9. El text final serà sotmès a votació. En el cas que no sigui aprovat, el president
mitjançant acord del Ple, el pot trametre a la Comissió corresponent perquè en
faci un nou estudi o designar un ponent que presenti una nova proposta sobre la
qüestió, per tal que sigui debatuda en la mateixa sessió o en la sessió plenària
següent.
10. Quan una comissió de treball hagi adoptat una proposta de dictamen sense
vots en contra, el seu president proposarà al Ple la seva votació sense debat
previ. El Ple aplicarà aquest sistema si no hi ha oposició.
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CAPÍTOL III
Funcionament de la Comissió Permanent
i de les comissions de treball
Article 34. Sessions i quòrum de constitució de la Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent, sota la direcció del president del Consell, es reunirà
en sessió ordinària almanco un cop cada mes, excepte el mes dʼagost, i pot ser
convocada amb caràcter extraordinari totes les vegades que sigui necessari.
Les sessions extraordinàries seran convocades pel president per iniciativa pròpia o per la sol·licitud de dos consellers. En aquest últim cas el termini màxim
de realització de la sessió serà de cinc dies.
2. Per a la vàlida constitució de la Comissió Permanent, en primera convocatòria, serà necessària la presència dʼalmanco els dos terços dels seus membres, siguin titulars o suplents, més el president i el secretari general o qui els
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substitueixi legalment. En segona convocatòria, serà suficient lʼassistència de
la meitat dels seus membres, titulars o suplents, més el president i el secretari
general o qui els substitueixi legalment.
3. Les sessions de la Comissió Permanent seran convocades pel president,
amb setanta-dues hores, almanco, dʼanticipació. Sʼha de trametre a cada membre la convocatòria amb lʼordre del dia i la documentació corresponent.
Article 35. Presidència i Secretaria de les comissions de treball
1. El president de la Comissió de Treball, designat pel Ple, ha dʼorganitzar i dirigir les activitats de la comissió, presidir-ne les sessions, ordenar i moderar els
debats i traslladar les propostes corresponents. En lʼacte de constitució es pot
preveure lʼexistència dʼun vicepresident de la comissió qui exercirà les atribucions que expressament li delegui el president i el substituirà en cas dʼabsència,
vacant o malaltia.
2. Actuarà com a secretari de les comissions de treball un membre del personal
tècnic del Consell o el secretari general amb veu i sense vot, a proposta de la
presidència del Consell.
3. Les tasques de les comissions comptaran amb lʼassistència i suport dels
serveis tècnics i administratius del Consell.
Article 36. Procediment ordinari de tramesa a les comissions de treball
1. Després dʼhaver tengut entrada en el registre del Consell una sol·licitud de
dictamen o informe, la Comissió Permanent la traslladarà a la comissió de treball corresponent.
El president del Consell comunicarà al president de la comissió de treball
lʼobjecte de les seves deliberacions, com també el termini dins del qual ha de
concloure les seves labors, que en cap cas no pot superar els dos terços del
termini total fixat per a lʼemissió del dictamen o informe pel Consell.

3. Una còpia de lʼacord de tramesa a la comissió de treball serà traslladat a tots
els consellers, i seʼls informarà de les previsions dʼinclusió del tema corresponent en lʼordre del dia del Ple o de la Comissió Permanent.
Article 37. Treball en comissions
1. Les comissions de treball sʼocuparan de tots els estudis, informes i dictàmens
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2. Si el Ple acorda lʼelaboració dʼun estudi o informe per iniciativa pròpia, el Ple
decidirà el trasllat a la comissió de treball corresponent, segon el que preveu
aquest Reglament.
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que els encarregui el Ple o la Comissió Permanent, segons el procediment
dʼaquest Reglament.
2. Un cop rebut lʼencàrrec, la comissió de treball nomenarà un ponent perquè
formuli una proposta dʼacord, en un termini que no superi la meitat del que sʼha
assenyalat per a lʼacompliment de lʼencàrrec. El termini restant serà utilitzat pels
debats de la comissió i la presa de lʼacord, el qual sʼadoptarà per la majoria dels
seus membres.
3. Sempre que sigui indispensable per elaborar els treballs, cada comissió
de treball pot sol·licitar de la Comissió Permanent que autoritzi el ponent perquè,
en relació amb temes concrets, pugui demanar lʼassessorament dʼespecialistes
aliens al Consell.
4. El resultat dels treballs de la Comissió serà lliurat al president del Consell
perquè lʼinclogui en lʼordre del dia de la sessió següent del Ple o de la Comissió
Permanent.
Article 38. Nou examen en comissió de treball
El president del Consell, amb lʼacord previ del Ple o de la Comissió Permanent,
pot demanar a la Comissió de Treball un nou examen de la proposta si considera que no sʼha arribat al grau de consens necessari, no sʼhan respectat
les disposicions del mateix Reglament o si considera necessari un estudi
complementari.
CAPÍTOL IV
Disposicions generals de funcionament
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Article 39. Presentació dʼesmenes
1. Tots els consellers poden presentar esmenes individualment o col·lectivament
en el si de les comissions de què formin part o en el Ple.
2. Les esmenes que es presentin per debatre-les en el Ple es formularan
dʼacord amb el procediment següent:
2.1. Poden presentar-se fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió i han
de ser formulades per escrit i signades pels seus autors.
2.2. Han dʼanar acompanyades dʼuna minsa exposició de motius, tot indicant si són esmenes a la totalitat o parcials i, en aquest últim cas,
si són de supressió, modificació o addició i a quina part del text es
refereixen. Les esmenes a la totalitat han dʼincloure un text alternatiu.
3. Com a conseqüència del debat de les esmenes presentades en les
comissions de treball o en el Ple, seʼn poden formular dʼaltres transaccionals.
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Article 40. Votacions i adopció dʼacords
1. Els acords del Ple i de les Comissions sʼadoptaran per majoria dels seus membres, excepte en els casos en què, dʼacord amb la Llei per la qual es regula el
Consell, sʼexigeixi una majoria especial. El president desfarà els empats mitjançant
el seu vot de qualitat.
2. La votació serà nominal si així ho acorda la meitat dels consellers presents.
3. La votació serà secreta en totes les qüestions que afectin personalment els
consellers.
Article 41. Vots particulars
1. Els consellers discrepants, en tot o en part, de lʼopinió general de la majoria
poden formular individualment o col·lectivament vots particulars, que han de quedar
units a la resolució corresponent.
2. Els vots particulars sʼhan de presentar davant del secretari general en un termini
màxim de quaranta-vuit hores, comptadores des del final de la sessió.
Article 42. Acta de les sessions
1. Per cada sessió es redactarà un acta que serà tramesa a cada conseller juntament amb la convocatòria de la sessió següent on serà sotmesa a votació.
2. Lʼacta, en la seva forma definitiva, serà signada pel secretari amb el vistiplau del
president.

Article 43. Dictamen del Consell Econòmic i Social: ordinari i dʼurgència
1. Les opinions del Consell sʼexpressen sota la denominació de dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i no són vinculants. Lʼemissió dels
dictàmens es realitza dʼacord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per la qual es regula el Consell i per aquest Reglament.
2. Els dictàmens es documentaran per separat, i sʼhi distingiran els antecedents,
la valoració efectuada i les conclusions, amb la signatura del secretari general
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3. A lʼacta sʼincorporaran, si nʼés el cas, com a annexos els documents següents:
a) Una llista de les deliberacions relatives a lʼelaboració dels dictàmens,
que contindrà en particular el text de totes les esmenes i vots particulars
sotmesos a votació, inclosos, quan sʼhagi fet el vot nominal, el nom dels
votants.
b) Les propostes de les comissions competents.
c) Qualsevol altre document que el Ple consideri indispensable per a la comprensió dels debats.
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i el vistiplau del president del Consell. Sʼacompanyaran als dictàmens els vots
particulars si nʼhi hagués.
3. Un cop sʼhagi emès el dictamen, serà comunicat al sol·licitant.
4. El Consell ha dʼemetre els dictàmens establerts en les lletres a) i b) de lʼapartat
primer de lʼarticle segon de la Llei 10/2000, per la qual es regula elConsell en el
termini màxim dʼun mes.
5. En el cas que en la tramesa de lʼexpedient es faci constar de manera
expressa i raonada la urgència, el termini per evacuar-lo serà de quinze dies
des de la recepció.
En aquests casos el president del Consell decidirà de manera immediata
trametre la sol·licitud urgent al president de la comissió de treball corresponent,
amb indicació de la data límit del Ple en el qual es debatrà el dictamen. No
comptaran els terminis prevists en els articles 36.1 i 37.2 dʼaquest Reglament;
en aquests casos, la comissió de treball ha dʼadoptar lʼacord o emetre la proposta de dictamen en les quaranta-vuit hores abans de la realització del Ple.
Dʼaquesta tramesa es donarà coneixement a tots els consellers i seʼls informarà
igualment de les previsions de realització del Ple i lʼordre del dia en què quedarà
inclòs aquest dictamen.
La presentació dʼesmenes per part dels consellers als dictàmens afectats per la
urgència es pot efectuar per escrit fins a dues hores abans de lʼinici de la reunió,
de tal manera que es puguin reproduir i repartir abans del començament.
6. Havent transcorregut el termini corresponent sense que sʼhagi emès dictamen, aquest sʼentendrà evacuat amb els efectes que legalment o reglamentàriament pertoquin.
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7. Quan un projecte o un assumpte dels que preveu lʼarticle 3 de la Llei per la
qual es regula el Consell, hagi de ser sotmès al dictamen del Consell Consultiu
de les Illes Balears, lʼexpedient per trametre inclourà el dictamen del Consell
Econòmic i Social que hagi recaigut.
TÍTOL V
Règim economicofinancer i de personal
Article 44. Règim econòmic
1. El Consell Econòmic i Social comptarà, per a lʼacompliment de les seves
finalitats, amb els recursos econòmics que amb aquest efecte se li assignin

138

i

nforme d’activitats

2002

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

Article 47. Indemnitzacions
1. Els membres del Consell Econòmic i Social tenen dret a la percepció, si nʼés el
cas, dʼindemnitzacions per despeses de desplaçament, dʼestada i dʼassistència
a les sessions que es duguin a terme pels òrgans col·legiats a què es refereix
lʼapartat segon de lʼarticle 13 dʼaquest Reglament, dʼacord amb les normes de la
comunitat autònoma, per les quals es regulen aquestes indemnitzacions.
Les indemnitzacions dʼassistència tendran la quantia que fixi el Ple, a proposta de la Presidència i podran ser percebudes pels qui assisteixin a les
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sessions dʼaquests òrgans col·legiats en qualitat dʼassessors independents de
les organitzacions i institucions que participen en la composició del Consell,
en virtut dels seus coneixements especials sobre determinades matèries, i
sempre que així es faci constar en acta per la Secretaria de lʼòrgan col·legiat
de què es tracti.
2. Sʼexclouen de la indemnització per assistència prevista a lʼapartat anterior el
president del Consell Econòmic i Social i el seu secretari general, com també
el personal al servei del Consell Econòmic i Social que assisteixi a les sessions
dels esmentats òrgans col·legiats.
3. La percepció de la indemnització en concepte dʼassistència regulada en
aquest article serà compatible amb el rescabalament de les despeses de
desplaçament i allotjament derivades de la realització de les sessions, en els
termes prevists a la normativa autonòmica aplicable al personal al servei de
lʼAdministració autonòmica de les Illes Balears.
Article 48. Mitjans materials
El Ple facilitarà els mitjans necessaris als membres del Consell per a
lʼacompliment de les seves funcions.
Les organitzacions que componen els grups primer i segon poden designar personal assessor de la seva confiança per al suport tècnic en els treballs que han de
realitzar. Aquest personal quedarà subjecte al règim jurídic que correspongui, es
garantirà el seu cessament per decisió de lʼorganització a la que pertanyin, com
també a lʼacabament del mandat dels consellers. En cap cas aquest personal
serà considerat personal del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
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Article 49. Gestió pressupostària
La gestió dels crèdits pressupostaris, les modificacions pressupostàries i
lʼexecució del pressupost, com també el règim comptable, de fiscalització i
control, es regirà per allò que prevegi la legislació dʼaplicació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Article 50. Contractació
El Consell Econòmic i Social per dur a terme la seva contractació, queda sotmès
al règim jurídic de contractació administrativa previst en les lleis i reglaments de
lʼEstat i de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Quan la normativa aplicable sobre contractació pública prevegi la constitució
dʼuna mesa de contractació, aquesta ha de quedar integrada pel president del
Consell, tres membres del Consell, un representant de la Intervenció General
de la comunitat autònoma i el secretari general.

140

i

nforme d’activitats

2002

TÍTOL VI
La reforma del Reglament
Article 51. Reforma del Reglament
1. Qualsevol proposta de reforma dʼaquest Reglament ha de ser presentada, a
través del president del Consell, a la Comissió Permanent perquè lʼelevi al Ple.
2. Havent presentat la proposta de reforma, el Ple pot decidir, segons el seu
contingut, si la sotmet a debat i votació en sessió plenària o la tramet a una
comissió que es crearà específicament per a això, amb la composició que determini el mateix Ple.
La Comissió de Reforma del Reglament elevarà al Ple en el termini que sʼhagi
fixat una proposta de reforma que se sotmetrà a votació plenària. La reforma
serà aprovada per majoria absoluta dels consellers i sʼentendrà incorporada en
el Reglament des que sʼaprovi.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Formalitats de les sol·licituds
Atès el que disposa lʼarticle 1 núm. 2 de la Llei 10 /2000, de 30 de novembre, les
relacions institucionals del Consell amb lʼAdministració i el Govern de la comunitat autònoma sʼarticularan a través de la conselleria competent en matèria
de treball, la qual canalitzarà la documentació i les sol·licituds adreçades al
Consell.
Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, totes les sol·licituds de
dictamen o dʼinforme al Consell Econòmic i Social sʼadreçaran al lʼHble. Sr.
President del Consell Econòmic i Social, i seran presentades en el registre
dʼentrada del Consell, i sʼhi adjuntarà, atès el que disposa lʼarticle 2 núm. 2 de
la llei que el regula, tota la documentació i informació complementària que sigui
necessària per a lʼemissió del dictamen.

Igualment, la sol·licitud, lʼavantprojecte de llei o decret legislatiu, el projecte de
decret, tots els informes previs a la sol·licitud i la resta de documentació complementària necessaris per fer-ne el dictamen o lʼinforme sol·licitats, sʼaportaran
necessàriament en suport informàtic.
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Disposició addicional segona. Quantia de les indemnitzacions per
assistència
Derogada4.
DISPOSICIONS FINALS
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Disposició final única. Normes supletòries
En tot allò que no sigui previst en aquest Reglament sʼaplicarà supletòriament
la regulació continguda en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

4 Derogada mitjançant el Decret 131/2002, de 18 dʼoctubre, sobre percepció dʼindemnitzacions
per les despeses de desplaçament, dʼestada i dʼassistència a les sessions del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears. (BOIB núm. 128, de 24 dʼoctubre de 2002).

142

i

nforme d’activitats

2002

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

a) Indemnitzacions per assistència a les reunions dels diferents òrgans
col·legiats del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears convocades reglamentàriament: 140 euros.
b) Indemnitzacions per desplaçament a aquestes reunions, que inclou la
quantia del bitllet de vaixell o avió, dʼanada i tornada, els desplaçaments des del domicili particular al lloc dʼembarcament, i des del lloc
de desembarcament fins a la seu de la reunió, amb el retorn corresponent; que sʼhan de satisfer un cop justificada la despesa mitjançant la
presentació dels bitllets i de les factures.
c) Quilometratge: desplaçament amb vehicle propi dels membres que
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Lʼimport de les indemnitzacions que han de percebre els membres del Consell
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es traslladin des de la part forana de Mallorca per assistir a aquestes
reunions : 0,2 euros/km.
d) Estada: si les reunions del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears es convoquen en horari dʼhorabaixa i això obliga els consellers i les conselleres, desplaçats des del seu lloc de residència per
assistir a aquesta reunió, a pernoctar en el lloc dʼaquesta, seʼls ha
dʼindemnitzar per les despeses de manutenció i dʼallotjament, amb la
presentació prèvia dʼambdues factures, fins a un màxim de 30 euros
pel primer concepte i 70 euros pel segon, IVA inclòs.
Si, com a conseqüència de la reunió, els membres del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears desplaçats dels seus llocs de residència es veuen
obligats a realitzar despeses de manutenció, seʼls ha dʼindemnitzar fins a un
màxim de 30 euros.
Article 2
Per tenir dret a percebre indemnitzacions pels conceptes prevists en els apartats a) i c) de lʼarticle anterior, és necessari un certificat expedit pel secretari
general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, amb el vistiplau de la
Presidència, que acrediti lʼassistència dels membres a les reunions convocades
reglamentàriament.
La certificació pel pagament de les indemnitzacions que es preveuen en lʼapartat
b) i d) de lʼarticle anterior requereix, a més, que lʼinteressat justifiqui prèviament
la despesa realitzada.
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Article 3
Les indemnitzacions previstes en aquest Decret també poden ser percebudes
per les persones que assisteixin a les sessions dels òrgans col·legiats del CES
en qualitat dʼassessors independents de les organitzacions i institucions que
participen en la composició del Consell, en virtut dels seus coneixements especials sobre determinades matèries, i sempre que així es faci constar en acta per
la Secretaria de lʼòrgan col·legiat de què es tracti.
Article 4
Les indemnitzacions regulades per aquest Decret poden ser percebudes per les
respectives organitzacions a la quals representen el consellers, prèvia declaració de conformitat de lʼinteressat i de lʼorganització a la qual pertany.
Disposició derogatòria
Es deroga la disposició addicional segona del Decret 128/2001, de 9 de novembre, pel qual sʼaprova el Reglament dʼorganització i funcionament del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears.
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Disposició final
Aquest Decret començarà a vigir lʼ1 de gener de 2003, amb independència de
la data en què es publiqui.
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Decret 78/2001, dʼ1 de juny, de mesures organitzatives transitòries per al
desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(BOIB núm. 128, de 24 dʼoctubre de 2002)
La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 150 de 9 de desembre), estableix a la seva disposició final
primera que el Govern de les Illes Balears pot dictar les normes reglamentàries
i les disposicions administratives que siguin necessàries per al desplegament i
lʼaplicació dʼaquesta Llei.
A través dels decrets 70/2001, de 18 de maig (BOIB núm. 63 de 26 de maig), i
71/2001, de 25 de maig (BOIB núm. 64 de 29 de maig), respectivament, sʼhan
nomenat els membres del Consell Econòmic i Social i el seu secretari general, per
tal que el Consell pugui iniciar les seves activitats.
Transitòriament, fins que lʼòrgan estatutari sʼhagi constituït formalment, aprovi el
seu reglament dʼorganització i procediment, el seu pressupost i estigui dotat del
seu personal –segons la seva relació de llocs de feina– resulta necessari dictar
aquestes normes transitòries que aclareixen determinats aspectes de la seva Llei
reguladora i serveixen per donar lʼimpuls organitzatiu inicial al Consell Econòmic i
Social, respectant la seva autonomia orgànica i funcional.
Per això, atès que lʼarticle 1 núm. 2 de la Llei 10/2000 disposa que les relacions del
Consell Econòmic i Social i el Govern i lʼAdministració de la comunitat autònoma
sʼarticularan a través de la conselleria en matèria de treball, a proposta del conseller
de Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de
dia 1 de juny de 2001,

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