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Presentació
Devora cada problema camina sempre
una solució: el secret està a saber-la veure
quan passa su-ran de nosaltres.
M. Àngel Riera
Quatre anys, llargs, d’història del CES es volen reproduir en aquestes pàgines. Darrera cada una de les paraules i dels fets que s’escriuen hi ha treballs i discussions de
persones i d’organitzacions que podien haver condicionat un conflicte. Una tensió, grossa o petita, de la qual hagués nascut un problema sense resoldre. Sols el “savoir-fer” de
les persones hi va saber trobar una solució.
Fer néixer una institució, consolidar-la i fer-la present a l’entorn de una societat com
la nostra –petita i aïllada–, no fou una tasca gens fàcil. Avui podem gaudir d’una realitat
institucional de pensament comú, de memòria col·lectiva de la nostra societat civil o,
almanco, de la majoria de les organitzacions que la configuren.
Voldria felicitar, de primeres, al més d’un centenar de consellers que al llarg del
temps han participat, amb diferents graus, a la realitat d’aquest pensament institucional.
Puc assegurar que tots i cada un d’ells hi posaren treball i il·lusió. Cada paraula i acte va
tenir la seva participació col·lectiva, i a l’hora de debatre es feu amb força i convenciment
però sempre en el límit de poder arribar a l’acord. Saberen tots ells deixar de banda el
problema per caminar sempre cap a la solució.
Crec expressar el sentiment de tots ells, consellers presents i absents, quan afirm
que difícilment podríem haver arribat on som sense la tasca professional i intensiva de
la Secretaria General. Tots sabem quina ha estat la seva dedicació, en quantitat i qualitat, per tirar endavant aquest carro gens fàcil de manejar. Sempre va saber resoldre les
presses i les exigències puntuals de l’Administració i dels consellers amb mà dreta i seny
compartit.
L’enriquiment que tots ens aportàrem, fa necessari recordar tots els funcionaris
públics, tècnics i administratius, per la seva extraordinària labor i bon fer que demostraren en servir a la societat a través dels consellers del CES. A tots els presents i els què,
per motius laborals, abandonaren al llarg dels quasi cinc anys, voldria expressar l’agraïment en nom de tots els consellers i de la societat.
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Una obsessió nostra va ser fer participar a la resta de la societat no representada al
Ces en la presa de decisions i amb la difusió dels nostres acords i estudis. També vull
recordar el paper que han jugat amb nosaltres per trobar els camins de solució dels nostres problemes diaris. Han estat quasi un centenar les institucions, associacions i entitats
que han col·laborat amb la redacció dels nostres dictàmens, memòries, estudis, i tot quan
hem elaborat des del CES.
Quan començaven, ens volíem definir com a una institució útil per a la societat. Que
no fos el racó del descans i del deixar passar els dies resolent els problemes quotidians
que anirien sorgint sense saber ben bé cap on dirigir-nos. Manifestàrem un desig clar:
construir una entitat d’utilitat pel quefer diari de la nostra societat, i fer-ho des d’una entitat de pensament, de debat i de proposta. Ara és el moment de jutjar-la i de cloure opinions que la puguin endreçar en el camí a seguir cap al futur.
Teniu a les vostres mans un llibre que recull tota aquesta tasca feta, del qual hi ha
molts de protagonistes i autors participants. Estic segur que podíem haver fet més i
millors coses, però no amb més bona intenció i dedicació desinteressada. Hi hem posat
tots i cada un de nosaltres el millor del nostre desig i voluntat de servei a la nostre societat i poble. Ara us toca a vosaltres jutjar si ha valgut la pena.
Hem acabat un cicle i se n’ha d’obrir un altre. Això és el que té la democràcia. Un
cicle nou que podrà contemplar el que s’ha fet i millorar sens dubte el futur. Hem permeteu, però, que assenyali tres fites a cobrir, com a primer president que m’ha tocat ser
del CES:
•

•
•

La necessitat d’un nou espai físic per ubicar la institució, imprescindible per dignificar la presa de decisions i facilitar el treball de les comissions i grups de treball del
CES.
Els tres grups del CES i les organitzacions que els componen necessiten medis i
espai per poder realitzar el dia a dia de forma més present i eficaç.
Hem travat una xarxa de relacions institucionals amb el conjunt de la societat de les
Illes Balears, cal posar-la en valor i fer-la sentir amb més presència i autoritat.

Com sempre i en tot cal avançar, no hi ha ports definitius, la mar és oberta i hem de
navegar. El CES ha d’anar endavant siguin quins siguin els seus patrons i mariners. És
convenient i necessari que ho faci perquè sempre la nostra societat necessitarà un redós
per pensar, debatre, discutir i proposar. I ho haurà de fer sense la tensió d’haver d’executar el que ha pensat. Altres són els que tindran aquesta tasca.

Francesc Obrador Moratinos
Palma, abril de 2006
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1.1. EL CES, UN ÒRGAN CONSULTIU CREAT PER L’ESTATUT
D’AUTONOMIA
A la comunitat autònoma de les Illes Balears el Consell Econòmic i Social és un
òrgan de rellevància estatutària. L’article 42 de l’Estatut d’autonomia regula
expressament la nostra institució i considera que:
“1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica
i social.
2. Una llei del Parlament en regularà la composició, la designació dels seus
membres, l’organització i les funcions”.
1.1.1. Naturalesa
Atesa la definició de l’Estatut d’autonomia, el CES s’ha de considerar essencialment un òrgan consultiu de la comunitat autònoma en matèria econòmica i
social. D’aquesta manera s’ha recollit en la Llei 10/2000, de 30 de novembre:
“El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de
caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears”.
No és un òrgan de consulta exclusivament del Govern de les Illes Balears, tot i
que aquest sigui qui està obligat a fer consulta i fa la majoria de sol·licituds de
dictamen. Per això, poden demanar un dictamen o un informe del CES les altres
administracions públiques -els consells insulars, els ajuntaments- i fins i tot
estan legitimades per sol·licitar informe les organitzacions i les institucions que
estan representades en el mateix Consell.

Des del punt de vista de l’entramat institucional de les Illes Balears, el CES es
configura com un ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’actuar, que disposa d’autonomia orgànica i funcional per acomplirne les finalitats. Les relacions amb el Govern de les Illes Balears s’articulen a
través de la conselleria competent en matèria de treball.
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Tampoc no hem d’oblidar l’autonomia de la qual gaudeix el CES per poder dur
a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació. Per tant, el CES pot informar d’una matèria a
iniciativa pròpia, sense necessitat de l’existència prèvia d’una sol·licitud.
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1.1.2. Funció institucional
Dins de l’àmbit dels òrgans consultius de les Illes Balears, el Consell és l’òrgan
que dóna veu a la societat civil organitzada. 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.
D’això se’n deriva que el CES és una institució que pretén l’elaboració d’opinions consensuades entre les diverses forces que hi són representades, per tal
d’influir i de participar en el procés d’elaboració de les normes legals i reglamentàries que toquin aspectes econòmics i socials. Igualment és un centre de
confluència d’opinió i d’anàlisi sobre aquestes matèries que fa un esforç per tal
d’acordar criteris comuns que reflecteixin les preocupacions i els anhels dels
ciutadans de les Illes Balears.

1.2. LA REGULACIÓ DEL CES
En compliment del dictat de l’Estatut, el Consell és regulat per una llei i, per tal
de determinar la seva organització i funcionament, es desplega a través d’un
reglament. En l’apèndix 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 d’evacuació 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.
1.2.2. El Reglament d’organització i funcionament
El 25 de setembre de 2001 el Ple del Consell aprovà el Reglament d’organització i funcionament, el qual, un cop aprovat pel Consell de Govern de les Illes
Balears, fou publicat com a Decret 128/2001, de 9 de novembre, en el BOIB
núm. 140, de 22 de novembre.
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 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Especialment el capítol II del títol II d’aquesta llei.

Regulació

Existeix una aplicació directa de la Llei 30/92, quant als títols VII i VIII, respecte
de la revisió en via administrativa dels actes del Consell i les reclamacions prèvies a les accions civils i laborals.
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També s’han de considerar normativa complementària del CES:
-

-

-

El Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries
per al desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
publicat en el BOIB núm. 70, del 12 de juny. Aquesta norma conté les
bases inicials per tal de configurar les primeres passes de la institució.
El Decret 131/2002, de 18 d’octubre, sobre percepció d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les
sessions del Consell Econòmic i Social, publicat al BOIB núm. 128, de
24 d’octubre, que deroga la disposició addicional segona del Reglament d’organització i funcionament.
Tots aquells decrets que en compliment del núm. 4 de l’article 5 de la
Llei 10/2000 s’han aprovat pel Consell de Govern per fer els nomenaments i els cessaments dels membres del CES, el president i el secretari general (vegeu l’annex II del capítol I l’annex “Decrets referents a
la composició”. Així mateix, l’annex II del capítol I conté una llista dels
decrets esmentats pel que fa al 2005).

Finalment, la Presidència del Consell emet prèvia consulta al Ple les resolucions, les quals són criteris de seguiment obligatori per la institució. L'objecte
d'aquestes resolucions, que són publicades en el BOIB perquè siguin de coneixement públic, és variat. En alguns casos es tracta de donar publicitat a la relació de llocs de feina del personal, en altres ocasions es pretén oferir unes normes de publicitat dels dictàmens o aprovar els ajuts adreçats al sosteniment
dels grups I i II del CES.

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

Composició i òrgans

a) El president
b) El grup I està integrat per dotze membres 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:
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-

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

a Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d'organització i funcionament
per majoria dels dos terços dels seus membres i trametre'l al Consell
de Govern perquè l'aprovi i el publiqui.
c) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
d) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l'exercici de les funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.

15
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e) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del
Consell, d'acord amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre.
f) Aprovar la memòria anual.
g) Elegir els vicepresidents.
h) Decidir l’exercici d’accions administratives i la defensa del Consell
davant altres administracions públiques en via administrativa.
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 d’informe
a) Emetre els dictàmens i atendre les consultes que sol·licitin el Govern o
les entitats i organitzacions que integren el Consell.
b) Aprovar els estudis o informes elaborats a sol·licitud del Govern o a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.
c) Acordar l’elaboració d’estudis o informes per iniciativa pròpia i, si és
procedent, aprovar-los.
Finalment, el Ple assumeix totes aquelles altres atribucions que no estiguin
assignades de manera expressa a altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
El Ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre.
Així mateix, per iniciativa del president, si ho acorda la Comissió Permanent o
mitjançant sol·licitud d’un terç dels consellers adreçada al president, pot reunir-se en sessió extraordinària.
1.3.2.3. Sessions del Ple durant l’any 2005
PLENS ORDINARIS
Sessió 1/2005, de 30 de març

Composició i òrgans

1. Aprovació de la proposta de realització d’un treball d’actualització de
l’estudi sobre negociació col·lectiva a les Illes Balears
2. Informació sobre la inclusió de la Relació de llocs de treball del CES en
la de la comunitat autònoma
3. Lliurament de l’Informe d’activitats parcial del primer trimestre de 2005
i liquidació del pressuposts de 2004
4. Informació sobre l’execució del pressupost en el primer trimestre de
2005
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5. Informació sobre els informes i dictàmens emesos durant el primer trimestre de 2005:
- Informe 1/2005, sobre el Projecte d’Accions Innovadores INNOBAL
XXI
- Dictamen 1/2005, sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els
requisits mínims exigibles per a l’obertura d’establiments de perruqueria i estètica
6. Informació sobre els projectes en curs:
- Estudi sobre els índexs de competitivitat turística (en col·laboració amb
l’IDESCAT)
- Enquesta de serveis (en col·laboració amb l’INE)
- Estudi sobre la construcció a les Illes Balears
- Jornada sobre Pactes Locals d’Ocupació
- Jornada sobre l’Euroregió
7. Informació sobre els canvis en la composició de la Comissió
Permanent i les comissions de treball
Al torn de paraula, Manuel Cámara Fernández s’acomiada com a conseller.
SEGON TRIMESTRE
Sessió 2/2005, de 29 de juny de 2005

1. Elecció del vicepresident segon del CES
2. Debat i aprovació del Dictamen núm. 3/2005, sobre el Projecte de
decret regulador del procediment per a la liquidació de les cambres
agràries locals i l’atribució del seu patrimoni
3. Debat i aprovació dels Suggeriments sobre l’Economia, el Treball i la
Societat de les Illes Balears 2005
4. Lliurament de l’Informe d’activitats parcial del segon trimestre de 2005
5. Informació sobre l’execució del pressupost en el primer trimestre de
2005
6. Informació sobre els informes i dictàmens emesos durant el segon trimestre de 2005:
- Dictamen núm. 2/2005, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el
procediment de selecció de funcionaris interins al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (10/05/05)
- Dictamen núm. 5/2005, sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de temps lliure i juvenils (15/06/05)
- Informe núm. 2/2005, relatiu al Projecte de llei de mesures transitòries
per a l’atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment
comercial a les Illes Balears (15/06/05)
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Els temes tractats foren:

i

nforme d’activitats
7.
8.

2005

Informació sobre els projectes en curs
Jornada sobre Pactes Locals d’Ocupació
Reunió d’experts “Delphi” sobre competitivitat en el sector turístic
Delegació del Ple a la Comissió Permanent per a l’aprovació dels dictàmens i informes que se sol·licitin durant el tercer trimestre de 2005 i
fins a la propera sessió del Ple

Al torn de paraula, el secretari general informa als consellers sobre el procediment de renovació i les passes a seguir fins la constitució del nou mandat.
TERCER TRIMESTRE
Sessió 3/2005, de 5 d’octubre de 2005
Es tractaren les següents qüestions:
1. Aprovació del projecte de pressupostos del CES per a l’any 2006.
2. Aprovació de la Memòria del CES sobre l’Economia, el Treball i la
Societat 2004
3. Lliurament de l’Informe d’activitats parcial del tercer trimestre de 2005
4. Informació sobre l’estat d’execució del pressupost del 2005
5. Informació sobre els estudis i projectes en curs
6. El president informa dels acords de la Comissió Permanent pel que fa
al Document de Suggeriments
QUART TRIMESTRE
Sessió 4/2005, de 21 de desembre de 2005
Es tractaren les següents qüestions:

Composició i òrgans

1. Informació sobre els dictàmens aprovats (Dictàmens 8, 9, 10 i 11 del
2005)
2. Aprovació de Dictàmens:
- Dictamen 12/2005 sobre l’Avantprojecte de llei per a la dona
- Dictamen 13/2005 sobre l’Avantprojecte de llei integral de la joventut
3. Lliurament de l’Informe d’activitats parcial del quart trimestre de 2005
4. Informació sobre l’estat d’execució del pressupost del quart trimestre
del 2005
5. Calendari de reunions per l’any 2006
6. Informació sobre els estudis i projectes en curs
7. Publicació de l’Euroregió
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8. Informe sobre la competitivitat del sector turístic de les Illes Balears.
9. Publicació dels dictàmens del primer mandat del CES (2001-2005)
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 l’aplicació de les línies generals
d’actuació del Consell, aprovades pel Ple.
b) Col·laborar amb el president en la direcció de l’actuació del Consell.
c) Atès el que preveu el núm. 2 de l’article 2 de la Llei 10/2000, decidir la
contractació de dictàmens o consultes externes, a iniciativa pròpia o a
proposta del president, de les comissions de treball o dels grups de
representació del Consell.
d) Elevar al president la proposta de fixació de l’ordre del dia de les sessions del Ple i la data de la seva celebració, tot tenint en compte les
peticions que s’hagin formulat, atès l’article 31 del Reglament.
e) Sol·licitar la convocatòria de sessions extraordinàries del Ple que ha de
convocar el president en el termini màxim de quinze dies, comptadors
des de la data de la sol·licitud, i conèixer les convocatòries d’aquest
tipus que facin el president o dotze consellers.
f) Conèixer, en tots aquells casos que ho trobi oportú, la preparació de la
documentació, informes i estudis necessaris per al millor coneixement
pels membres del Consell dels temes que s’hagin de tractar en el Ple.
g) Aprovar la proposta inicial de l’Avantprojecte del pressupost del
Consell que li presenti el president com a tràmit previ per a la seva
elevació al Ple i la seva aprovació i conèixer trimestralment la seva
execució.
h) Supervisar les activitats del Consell, fixar el seu calendari i coordinar
els treballs dels distints òrgans col·legiats i les seves comissions.
i) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li siguin reconegudes en les lleis i reglaments que regulen aquesta matèria, com a
òrgan col·legiat del Consell, i totes aquelles que en aquesta matèria li
siguin delegades pel Ple.
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1.3.3.2. Competències relacionades amb la funció de consulta i d’informe
a) Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes formulades en el Consell, d’acord amb allò previst en el Reglament.
b) Atès el que preveu el núm. 3, de l’article 2, de la Llei 10/2000, per la
qual es regula el Consell, decidir l’obertura del tràmit d’audiència a
organitzacions sindicals i/o empresarials que no formin part del Consell, tant a iniciativa pròpia com a proposta del president, de les comissions de treball o dels grups de representació del Consell. En queden
exclosos aquells casos en què l’audiència és preceptiva.
c) Emetre dictàmens que expressin el parer del Consell quan, en aplicació de l’article 15 núm. 1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, el Ple
li hagués delegat aquesta matèria.
d) Fixar les directrius i disposar tot el que sigui necessari per elaborar l’esborrany de la Memòria prevista en la lletra e) del núm. 1 de l’article 2
de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
e) Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell, i
informar de tot això el Ple, almenys, un cop a l’any.
Naturalment la Comissió Permanent és competent per desplegar aquelles competències que li pertoquin per delegació del Ple o que es determinin en el
Reglament o en una altra norma.
1.3.3.3. Sessions de la Comissió Permanent
SESSIONS ORDINÀRIES
Sessió 1/2005, de 19 de gener
Es tracten les qüestions següents:

Composició i òrgans

➢ Informació sobre la proposta de modificació de la Relació de llocs de
treball del CES
➢ Informació sobre la situació del personal del CES en comissió de serveis
➢ Informació sobre l’execució del pressupost en el quart trimestre de
2004
➢ Discussió i, si s’escau, aprovació de l’opinió sobre el projecte de
Reglament orgànic del Consell Social de la ciutat de Palma
➢ Lliurament de la publicació La negociació col·lectiva a les Illes Balears.
Informe. Estudi tècnic. Possibles actes de presentació de l’esmentada
publicació.
➢ Presentació del calendari de reunions per a l’any 2005
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➢ Proposta de tramesa d’un escrit a la Presidència del Govern sobre la
tasca consultiva del CES i la preceptivitat de la sol·licitud de dictamen
en relació als avantprojectes de llei i projectes de decret en matèria
econòmica i social.

Sessió 2/2005, de 16 de febrer
➢ Informació sobre els canvis en la composició de la Comissió
Permanent
➢ Debat i, si s’escau, aprovació de l’escrit –recordatori sobre la funció del
CES i la preceptivitat de la consulta
➢ Elaboració de la Proposta de suggeriments sobre l’Economia, el
Treball i la Societat de les Illes Balears
➢ Informació sobre la jornada-presentació del llibre La negociació col·lectiva a les Illes Balears. Estudi. Informe
➢ Informació sobre les tasques encetades:
-

Col·laboració amb l’Institut d’Estadística de Catalunya per elaborar els
índexs de competitivitat en matèria turística
Col·laboració amb l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca
en l’elaboració de la guia de recursos
Informació sobre la col·laboració amb la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació respecte del projecte
d’Accions Innovadores en l’àmbit d’R+D+I, 2002-2004

➢ Informació sobre l’organització de les jornades projectades:
-

Jornada sobre l’Euroregió
Jornada sobre els Pactes Locals d’Ocupació
Informació sobre l’inici de les tasques per a l’elaboració de la Memòria
2004

➢ Debat i, si s’escau, aprovació de l’informe sobre el projecte d’accions
innovadores INNOBAL XXI
➢ Debat i, si s’escau, aprovació del Dictamen 1/2005, sobre el Projecte
de decret pel qual es regulen els requisits mínims exigibles per a l’obertura d’establiments de perruqueria i estètica
➢ Presentació de l’ordre de la propera sessió del Ple (30 de març de
2005)
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➢ Informació sobre la inclusió de la Relació de llocs de treball del CES en
la de la comunitat autònoma
➢ Tancament del programa de la Jornada sobre l’Euroregió
➢ Informació sobre els projectes i estudis en curs
➢ Valoració de la jornada de presentació del llibre La negociació col·lectiva a les Illes Balears. Estudi. Informe
➢ Informació sobre la reunió mantinguda amb el nou delegat de “La
Caixa” a Balears
➢ Informació sobre la reunió (18/03/05) de la Comissió de Treball
d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient amb tècnics
de l’IDESCAT, els quals exposaran el seu treball sobre indicadors de
competitivitat turística
➢ Acomiadament del conseller Cámara de la Comissió Permanent per a
la seva nova ocupació a Madrid

Sessió 04 /2005, de 20 d’abril de 2005
➢ Informació sobre els projectes i estudis en curs:
-

Jornada sobre l’Euroregió
Jornada sobre els Pactes Locals per a l’Ocupació
Estudi sobre la construcció
Enquesta de serveis (col·laboració amb INE)
Estudi sobre Índex de competitivitat turística (col·aboració amb IDESCAT)
Memòria i document de Suggeriments sobre l’Economia, el Treball i la
Societat 2004
Informe sobre el mandat del CES 2001-2005

Composició i òrgans

➢ Informació sobre la situació del personal del CES
➢ Informació sobre la col·laboració del CES en la trobada d’economistes
mediterranis
➢ Informació sobre l’elaboració del CES amb la Universitat d’Estiu (UIB)
➢ Informació sobre l’aprovació del Projecte de llei de voluntats anticipades
➢ Informació sobre canvis aprovats per CCOO en la composició dels
diferents òrgans del CES
Sessió 5/2005, de 18 de maig
➢ Informació sobre l’aprovació del Dictamen 2/2005, sobre el Projecte de
decret pel qual s’aprova la selecció de funcionaris interins de
l’Administració de la comunitat autònoma
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➢ Informació sobre l’estudi sobre Índex de competitivitat turística
(col·laboració amb IDESCAT): preparació de la reunió Delphi d’experts
(27 de maig de 2005)
➢ Informació sobre l’elaboració dels suggeriments sobre l’Economia, el
Treball i la Societat 2004
➢ Informació sobre els projectes i estudis en curs:
-

Jornada sobre l’Euroregió
Jornada sobre els Pactes Locals per a l’Ocupació
Enquesta de serveis (col·laboració amb INE)

➢ Informació sobre la vacant de la Vicepresidència Segona del CES
➢ Informació sobre la cobertura dels llocs de treball “cap de secció d’administració i gestió econòmica” i “tècnic de documentació i biblioteca”
del CES
➢ Informació sobre la trobada, el 27 de juny, amb una delegació del
Govern d’Hongria
➢ Informació sobre l’asssitència d’una representació del CES al Fòrum
Nueva Economía
➢ Plantejament de futures propostes de treball del CES sobre immigració

Sessió 6/2005, de 15 de juny
➢ Aprovació de la proposta de la Comissió de Treball d’Economia,
Desenvolupament Regional i Medi Ambient sobre el Projecte de llei de
mesures transitòries per a l’atorgament de la llicència autonòmica de
gran establiment comercial a les Illes Balears
➢ Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les activitats
de temps lliure infantils i juvenils
➢ Proposta de suggeriments sobre l’Economia, el Treball i la Societat
➢ Informació sobre els projectes i estudis en curs:
-

Jornada sobre els Pactes Locals per a l’Ocupació
Enquesta de serveis (col·laboració amb INE)

Sessió 07/2005, de 20 de juliol de 2005
➢ Debat-reflexió sobre l’elaboració dels suggeriments sobre l’Economia,
el Treball i la Societat de les Illes Balears
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➢ Pressupost del CES per a 2006
➢ Informació sobre els projectes i estudis en curs:
-

Memòria sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears
2004
Indicadors de competitivitat turística (reunió d’experts “Delphi”)

➢ Designació de la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament
Regional i Medi Ambient per aprovar la Proposta de dictamen sobre
l’Avantprojecte de llei de caça i pesca fluvial.

Sessió 08/2005, de 21 de setembre de 2005
➢ Reunió per acordar l’aprovació final dels suggeriments.
➢ Realització d’una publicació sobre les organitzacions d’iniciativa social
a les Illes Balears.
➢ Pressupost del CES per a 2006
➢ Informació sobre els projectes i estudis en curs:
-

Memòria sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears
2004

➢ Informació sobre la sol·licitud de Dictamen sobre el Projecte de decret
pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i
de determinació d’idoneïtat.

Sessió 09/2005, de 19 d’octubre de 2005

Composició i òrgans

➢ Aprovació del Dictamen 8/2005 sobre el Projecte de decret pel qual
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre de
Cooperatives de les Illes Balears.
➢ Acord sobre l’aprovació final de suggeriments.
➢ Informació sobre l’estat de la publicació Jornades sobre l’Euroregió
➢ S’informa que el CD-Card de la Memòria del 2004 contendrà una versió en castellà del text

Sessió 10/2005, de 23 de novembre de 2005
➢ Informació sobre dictàmens:
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Dictamen 9/2005, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la concessió de vacances del personal al servei de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Dictamen 10/2005, relatiu al Projecte de decret de modificació del
Decret 36/2004, de 16 d’abril, pel qual es regula l’accés, la promoció
interna i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat a la funció pública de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, i del Decret 68/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova
el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

➢ Informació sobre la presentació de la Memòria sobre l’Economia, el
Treball i la Societat de les Illes Balears 2004
➢ Informació sobre els projectes i estudis en curs.
➢ Informe sobre la competitivitat del sector turístic de les Illes Balears.
➢ Jornades sobre l’Euroregió.
➢ Publicació dels dictàmens del primer mandat del CES.
➢ Informació sobre la presentació del llibre, editat per l’Institut d’Estudis
Autonòmics, El Marc Jurídic del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears de Pere Aguiló Crespí, secretari general d’aquest CES
➢ Informació sobre l’elaboració d’un diploma i una insígnia per a tots
aquells que han estat nomenats consellers del CES.

Sessió 11/2005, de 16 de desembre de 2005
➢ Informació sobre dictàmens aprovats:

-

-

Dictamen 11/2005 relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova la concessió de premis al personal funcionari i laboral al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per haver
obtingut nivells de català superior als exigits per ingressar en la funció
pública.
Determinació de l’ordre del dia de la sessió del Ple de 21 de desembre
de 2005 (Dictàmens 12/2005 sobre l’Avantprojectes de llei per a la
dona i 13/2005 sobre l’Avantprojecte de llei integral de la joventut).
Informació sobre els projectes i estudis en curs.
Composició i òrgans

-
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SESSIONS EXTRAORDINÀRIES
Sessió E1/2005, de 27 de juny
➢ Proposta de suggeriments sobre l’Economia, el Treball i la Societat
Sessió E02/2005, de 27 de juliol de 2005
➢ Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei balear de caça i
pesca fluvial de les Illes Balears

Canvis en la composició de la Comissió
Al primer trimestre, dos dels membres de la Comissió Permanent varen canviar:
-

-

Juan Herranz Bonet substitueix Manuel Pelarda Ferrando com a
suplent per l’organització UGT, canvi de titularitat que es comunicà mitjançant escrit registrat al CES el 19 de gener.
Cessa com a suplent Catalina Ana Vicens Guillén i es nomena en el
seu lloc Julia Sánchez Moreno.

Durant el segon trimestre, i arrel del cessament de Manuel Cámara Fernández
com a conseller titular del CES, el substitueix en aquesta Comissió Fernando
Galán Guerrero.
1.3.4 COMISSIONS DE TREBALL
Les comissions de treball són grups d'estudi per elaborar informes, projectes o
propostes per sotmetre'ls 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 s'ha 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 l’existència 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 l’elaboració dels
estudis, informes i dictàmens que particularment se’ls encomani en l’acord del
Ple per a la seva constitució, i finalitzaran la seva funció un cop s’hagi confeccionat l’estudi, informe o dictamen corresponent. L’acord de la seva creació
determinarà el termini màxim en què han d'acomplir el seu objecte.
Són comissions permanents les següents:
1.3.4.1 Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi
Ambient
Matèries de les quals s’ocupa:
➢ Economia i fiscalitat
➢ Unió Europea, desenvolupament regional i cooperació al desenvolupament (fons estructurals, programes europeus)
➢ Agricultura i pesca
➢ Polítiques sectorials i de medi ambient
Les reunions foren:
24 de febrer:
➢ Debat sobre la proposta d’Informe sobre el Projecte d’Accions
Innovadores INNOBAL XXI.
➢ Informació sobre els indicadors de competitivitat en matèria turística
(col·laboració amb Institut d’Estadística de Catalunya).
➢ Informació sobre l’elaboració de l’enquesta de serveis (col·laboració
amb INE).
➢ Informació sobre l’estudi relatiu al sector de la construcció.
14 de març:

18 de març:
➢ Debat del document “Indicadors de posició competitiva turística” (presentat per dos dels seus autors: els tècnics de l’IDESCAT Xavier López
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➢ Aprovació de la proposta d’informe sobre el Projecte d’Accions
Innovadores INNOBAL XXI
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Andrés i Àlex Costa Sáenz de San Pedro). També hi assistiren, com a
convidats, els membres d’una Comissió d’Experts formada per a l’ocasió:
- Rafael Borràs Enseñat. CCOO
- Antonio Copete González. UGT
- Víctor Fernández Canosa. Gerent Agrupación Empresarial de las
Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA)
- Ma Antònia Isern Barceló. Assessoria jurídica Asociación Española
de Compañías Aéreas (AECA)
- Alfonso Meaurio Flamen. Gerent Federació Empresarial Hotelera
de Mallorca (FEHM)
- Antoni Munar Cardell. Consultor turístic
- Cecilio Serrano Montero. UGT
29 d’abril:
-

es discutí sobre el nomenaments del grup d’experts per la reunió
Delphi -discussió dels indicadors de competitivitat turística- i
s’informà sobre l’estudi de la construcció.

13 de maig:
-

s’informà sobre l’estudi de l’INE-CES sobre l’enquesta de serveis a
Balears

31 de maig:
-

debat sobre els Suggeriments sobre l’Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears 2004.

7 de juny, es discutí sobre dues propostes de dictamen:
-

sobre el Projecte de decret regulador del procediment per a la liquidació de les cambres agràries locals i l‘atribució del seu patrimoni i
sobre l’Avantprojecte de llei de mesures transitòries per a l’atorgament
de la llicència autonòmica de gran establiment comercial a les Illes
Balears

Composició i òrgans

13 de juny:
-

debat sobre els Suggeriments –relatius a les àrees pròpies d’aquesta
Comissió de Treball– del CES sobre l’Economia, el Treball i la Societat

Durant el tercer trimestre del 2005, aquesta Comissió de Treball s’ha reunit el
26 de juliol per debatre sobre la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de
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llei balear de caça i pesca fluvial i el 5 i el 12 de setembre per discutir sobre el
capítol I de la Memòria.
El 4 de novembre s’hi presentà l’informe sobre la competitivitat del sector turístic de les Illes Balears a càrrec dels seus autors (Àlex Costa Sáenz de San
Pedro, Cèlia Gomà Aznar i Xavier López Andrés).
Modificacions en la composició de la Comissió de Treball
Fernando Galán Guerrero substitueix Manuel Cámara Fernández com a membre titular d’aquesta Comissió, canvi de titularitat que es comunicà mitjançant
escrit registrat al CES el 19 d’abril.
Al segon trimestre, Cecilio Serrano Montero, titular per UGT, és substituït per
Juan Herranz Bonet.
1.3.4.2 Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèries de les quals s’ocupa:
➢
➢
➢
➢

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

El 31 de gener, la Comissió es reuní per aprovar la proposta elaborada per la
Secretaria General sobre els Pactes Locals d’Ocupació. Així mateix, també s’hi
aprovà el contingut de la jornada de presentació del llibre La negociació col·lectiva a les Illes Balears. Estudi. Informe.
El 23 de març es féu la segona sessió de l’any, i s’hi informà sobre la Jornada
sobre els Pactes Locals d’Ocupació.

➢ Presentació del projecte sobre Pactes Locals d’Ocupació (que exposà
Xavier Mora Cuevas)
➢ Creació d’una base de dades sobre la negociació col·lectiva a les Illes
Balears i possibles utilitats
El 4 de maig es parlà sobre acords sobre la Jornada relativa als Pactes Locals
d’Ocupació
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El 26 de maig i el 8 de juny es debatí sobre els Suggeriments sobre l’Economia,
el Treball i la Societat de les Illes Balears 2004.
El 23 de juny es torna a reunir per debatre sobre els Suggeriments sobre
l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears 2004 (àrea de mercat de
treball)
La Comissió es tornà reunir el 8 de setembre per discutir la proposta de capítol
II (mercat de treball i Seguretat Social) de la Memòria del CES i el 13 d’octubre
per debatre sobre el text base del Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre de
Cooperatives de les Illes Balears.
Modificacions en la composició de la Comissió de Treball
La suplència per part d’UGT ha passat de Miquel Àngel Bordoy Garí a Juan
Herranz Bonet
1.3.4.3. Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèries de les quals s’ocupa:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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

Composició i òrgans

En la reunió del 2 de febrer es presentà, per part del president de l’Institut de
Serveis Socials i Esportius de Mallorca, Antoni Serra Torres, el projecte d’estudi sobre guia de recursos per a persones dependents.
En el segon trimestre la Comissió es reuní el 24 de maig (el debat fou sobre els
Suggeriments sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears
2004), el 14 de juny (es tractà la Proposta de dictamen sobre el Projecte de
decret pel qual es regulen les activitats de temps lliure i juvenils) i el 22 de juny
(quan novament es parlà de l’àrea social del Document de Suggeriments sobre
l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears 2004)
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El tercer trimestre la Comissió es reuní el 3 d’agost, el 7 i el 14 de setembre per
discutir la proposta del capítol III de la Memòria del CES (qualitat de vida i protecció social)
El quart trimestre la Comissió es reuní el 1 de desembre per debatre la Proposta
del dictamen sobre l’Avantprojecte de llei per a la dona i el 14 de desembre per
discutir novament sobre la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei
per a la dona i sobre la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei integral de joventut.
Modificacions en la composició de la Comissió de Treball
Juan Herranz Bonet substituí el membre suplent per UGT Manuel Beltrán
Moreno. Al segon trimestre, la consellera Julia Sánchez Moreno és la nova
membre suplent d’aquesta Comissió, en substitució de Marta Balcells Martí.
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 l'Honorable Senyor Francesc Obrador i Moratinos.
El president pot ser destituït del seu càrrec per decret del Consell de Govern a
proposta dels consellers en matèria d’economia i treball, sempre que es faci la
sessió i votació específiques prèvies del Ple del Consell i votin a favor de la destitució els dos terços dels membres del Ple.
El president tendrà el tractament d’Honorable Senyor i no pot percebre més d’un
sou amb càrrec als pressuposts de cap altra administració pública.

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

Composició i òrgans

1.3.5.2. Els vicepresidents
El Consell Econòmic i Social té dos vicepresidents elegits pel Ple, per majoria
simple en votació secreta, a proposta, cadascun d’ells, dels membres representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les organitzacions sindicals, respectivament. El 26 de juliol de 2001 s’elegiren vicepresidents els senyors consellers Josep Oliver Marí (vpr. 1r) i Mateu Alorda Pascual
(vpr. 2n). El 17 de desembre de 2003, per Acord del Ple 4/2003, es va substituir Mateu Alorda pel Sr. Manuel Cámara Fernández. Per decisió del Ple en la
seva sessió del 29 de juny de 2005, s’elegí nou vicepresident segon en substitució de l’anterior, Manuel Cámara Fernández. El nou vicepresident segon, en
representació de les organitzacions sindicals, és Fernando Galán Guerrero.
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Per acord de la Comissió Permanent es determina el grau de dedicació de cada
un dels vicepresidents i s’estableix el règim de retribucions econòmiques que
poden correspondre’ls.
La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents es fa tot atenent la proposta que facin cada un dels grups als quals pertanyen. Un cop s’hagi acceptat la
proposta de substitució, el mandat del nou vicepresident s’estendrà fins a l'acabament del període de quatre anys que estigui en curs, excepte que hi hagi una
nova proposta de substitució.
Els vicepresidents poden assistir amb veu i sense vot a les reunions de la
Comissió Permanent.
Els vicepresidents substituiran el president, per l'ordre de prelació que fixi el Ple,
en els supòsits de vacant, absència o malaltia i poden exercir, a més, les funcions que expressament els delegui el president.
L’ordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president, 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 l'òrgan d'assistència tècnica i d'administració del
Consell Econòmic i Social i el dipositari de la fe pública amb relació als seus
acords.

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

Composició i òrgans

El càrrec de secretari general del Consell serà acomplert en règim de dedicació
exclusiva i estarà sotmès a les disposicions generals legals i reglamentàries en
matèria d’incompatibilitats i el seu titular no pot exercir un altre càrrec o activitat
que impedeixi o malmeti l’acompliment de les funcions que li són pròpies.
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ANNEX I
COMPOSICIÓ DEL PLE: TITULARS I SUPLENTS
Grup I: associacions empresarials
Membres titulars

Membres suplents

Organització
o Institució

Josep Oliver Marí

Bartolomé Estelrich Arrom

CAEB

Isabel Guitart Feliubadaló

Ana Reguera Rodríguez

CAEB

Antoni Pons Ribes

Nicolás Ripoll Vallori

CAEB

Miquel Vidal Fullana

Francisco Mercadal Arguimbau

CAEB

Manuel Gómez López

Juan Matamalas Picó

CAEB

Antonio Vilella Paredes

Miguel Perelló Quart

CAEB

Alfonso Ribas Prats

Juan Bufí Arabí

CAEB

Carlos Vidal Coll

Vicenç Tur Tur

CAEB

Francesc Horrach Estarellas

Josep Capó Capellà

PIMEB

Pablo Seguí Pons

Lluïsa Serra Darder

PIMEB

Mariano Riera Riera

Joan Josep Díez Moya

PIMEB

Joan Serra Mayans

Jane Wenham Cocks

PIMEB

Grup II: organitzacion sindicals
Membres suplents

Organització
o Institució

Baltasar Piñeiro Pico

Marta Balcells Martí

CCOO

Eva Cerdeiriña Outerial

Jesús Irurre Contreras

CCOO

Rafael Borràs Enseñat

CCOO

Ricardo Caro López

Ramon Carreras Torrent

CCOO

Julia Sánchez Moreno

Juan Jiménez Llinás

CCOO

Fernando Galán Guerrero

José López Muñoz

CCOO

Joan Huguet Amengual

Antonio Copete González

UGT

Carlos Moreno Gómez

José Luis Pérez López

UGT

Juan Herranz Bonet

Mateo Alorda Pascual

UGT

Cecilio Serrano Montero

Andreu Ferrer Gomila

UGT

Manuel Pelarda Ferrando

Miquel Àngel Bordoy Garí

UGT

Maite Silva Sánchez

Pablo A. García Muelas

UGT

Annexos

Membres titulars
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Grup III: organitzacions sectorials i institucionsMEMBRES TITULARS
MEMBRES SUPLENTSOrganització o institució
Membres titulars

Membres suplents

Organització
o Institució

Gabriel Company Bauzà

Mario García Trujillo

Sector agrari

José Domingo Bonnín Forteza

Antoni Garau Bonnín

Sector pesquer

Jerònima Bonafé Ramis

Economia social

Margarita Bordoy Seguí

Magdalena Bordoy Seguí

Consumidors i usuaris

José Ignacio Aguiló Fuster

Margalida Payeras Llodrá

Universitat de les Illes Balears
Entitats locals

Luis Vallcaneras Nebot

Protecció medi ambient

Esteban Bardolet Jané

Govern de les Illes Balears

Miquel Alenyà Fuster

Govern de les Illes Balears

Jeroni Albertí Picornell

Consell Insular de Mallorca

Javier Tejero Isla

Consell Insular de Menorca

Bartolomé Planells Planells

Consell Insular d’Eivissa i Formentera

Annexos

Antoni Fuster Zanoguera
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ANNEX II
Canvis en la composició del CES
Decret 7/2005, de 21 de gener, de cessament de titulars i suplents en representació de Unió General de Treballadors de les Illes Balears i nomenament dels titulars i suplents en representació de Unió General de
Treballadors de les Illes Balears, del grup II del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 0912-2000). BOIB núm. 16, de 29 de gener de 2005
Mitjançant aquest Decret es disposa el cessament com a membres titulars de:
-

Andreu Ferrer Gomila
Mateo Alorda Pascual
Antonio Copete González

I el cessament dels membres suplents:
-

Manuel Beltrán Moreno
Cecilio Serrano Montero
Joan Huguet Amengual

Per contra, es nomenen els membres titulars:
-

Cecilio Serrano Montero
Joan Huguet Amengual
Juan Herranz Bonet

I els nous membres suplents són:
-

Andreu Ferrer Gomila
Antonio Copete González
Mateo Alorda Pascual

Decret 28/2005, d’11 de març, de cessament i nomenament d’un titular en
representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les
Illes Balears, del grup II del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000). BOIB
núm. 44, de 19 de març de 2005
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Cessa com a titular Catalina Ana Vicens Guillén i es nomena en el seu lloc Julia
Sánchez Moreno.
Decret 43/2005, de 29 d’abril de cessament i nomenament d’un titular en
representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les
Illes Balears, del grup II del consell econòmic i social de les Illes Balears,
regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000). BOIB
núm. 71, de 10 de maig de 2005
Mitjançant aquest Decret es disposa el cessament com a membre titular de
Manuel Cámara Fernández a favor de Baltasar Piñeiro Pico, nou conseller titular.
Per decisió del Ple en la seva sessió del 29 de juny de 2005, s’elegí nou
vicepresident segon en substitució de l’anterior, Manuel Cámara Fernández. El
nou vicepresident segon, en representació de les organitzacions sindicals, és
Fernando Galán Guerrero.

Annexos del capítol I

Mitjançant el Decret 77/2005, de 8 de juliol, de cessament dels membres del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 16 de
juliol de 2005), es disposa el cessament de tots els membres del CES, titulars
i suplents, per expiració del termini del seu nomenament i la seva entrada en
funcions fins a la presa de possessió dels nous membres.
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ANNEX III
COMISSIÓ PERMANENT:
Membres suplents:

Membres titulars:

Membres suplents:

1. Isabel Guitart Feliubadaló
(grup I - CAEB)

1. Vicenç Tur Tur
(grup I - CAEB)

2. Joan Serra Mayans
(grup I - PIMEB)

2. Joan Josep Díez Moya
(grup I - PIMEB)

3. Fernando Galán Guerrero
(grup II - CCOO)

3. Julia Sánchez Moreno
(grup II – CCOO)

4. Carlos Moreno Gómez
(grup II - UGT)

4. Juan Herranz Bonet
(grup II - UGT)

5. Gabriel Company Bauzà
(grup III - sector agrari)

5. Luis Vallcaneras Nebot
(grup III – medi ambient)

6.Antoni Fuster Zanoguera
(grup III – entitats locals)

6. Bartomeu Planells Planells
(grup III - CI Eivissa i Formentera)

Annexos del capítol II

Membres titulars:
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ANNEX IV
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL: TITULARS I SUPLENTS
COMISSIÓ D’ECONOMIA, DESENVOLUPAMENT REGIONAL
I MEDI AMBIENT
President: Vicenç Tur i Tur
Membres suplents:

Membres titulars:

Membres suplents:

1. José Oliver Marí
(grup I - CAEB)

1. Miquel Vidal Fullana
(grup I - CAEB)

2. Vicenç Tur Tur
(grup I - CAEB)

2. Juan Matamalas Picó
(grup I - CAEB)

3. Fernando Galán Guerrero
(grup II - CCOO)

3. Rafael Borràs Enseñat
(grup II – CCOO)

4. Juan Herranz Bonet
(grup II – UGT)

4. Cecilio Serrano Montero
(grup II - UGT)

5. Josep I. Aguiló Fuster
(grup III – UIB)

5. Margalida Payeras Llodrà
(grup III – UIB)

6. Esteve Bardolet Jané
(grup III – Govern)

6. Gabriel Company Bauzà
(grup III - sector agrari)

Annexos del capítol IV

Membres titulars:
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COMISSIÓ D’OCUPACIÓ I RELACIONS LABORALS
President: Manuel Pelarda Ferrando
Membres titulars:

Membres suplents:

Membres titulars:

Membres suplents:

1. Isabel Guitart Feliubadaló
(grup I - CAEB)

1. Ana Reguera Rodríguez
(grup I - CAEB)

2. Manuel Gómez López
(grup I - CAEB)

2. Miquel Perelló Quart
(grup I - CAEB)

3. Fernando Galán Guerrero
(grup II - CCOO)

3. Baltasar Piñeiro Pico
(grup II – CCOO)

4. Manuel Pelarda Ferrando
(grup II - UGT)

4. Juan Herranz Bonet
(grup II - UGT)

5. Bartomeu Planells Planells
(grup III - Consell Insular d’Eivissa i Formentera)

5. Javier Tejero Isla
(grup III - ass. consumidors)

6. Jerònima Bonafé Ramis
(grup III - entitats locals)

6. Jeroni Albertí Picornell
(grup III – Consell Insular de Mallorca)

COMISSIÓ D’ÀREA SOCIAL

Annexos del capítol IV

President: Antoni Fuster Zanoguera
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Membres titulars:

Membres suplents:

1. Antonio Vilella Paredes
(grup I - CAEB)

1. Alfonso Ribas Prats
(grup I - CAEB)

2. Antoni Pons Ribes
(grup I - CAEB)

2. Nicolás Ripoll Vallori
(grup I - CAEB)

3. Eva Cerdeiriña Outerial
(grup II – CCOO)

3. Julia Sánchez Moreno
(grup II – CCOO)

4. Maite Silva Sánchez
(grup II - UGT)

4. Juan Herranz Bonet
(grup II - UGT)

5. Margalida Bordoy Seguí
(grup III – ass. consumidors)

5. Magdalena Bordoy Seguí
(grup III – ass. consumidors)

6. Antoni Fuster Zanoguera
(grup III – entitats locals)

6. Miquel Alenyà Fuster
(grup III - Govern)

Capítol segon:
LES FUNCIONS DEL CES
L’ANY 2005

2.1. Funcions i funcionament consultiu del CES
2.2. Dictàmens i informes emesos durant el
2005 pel Ple i per la Comissió Permanent
2.3. Publicacions
2.4. Elaboració de la Memòria del CES sobre
l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2004
2.5. Document de Suggeriments
2.6. Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris en el CES
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2.1. FUNCIONS I FUNCIONAMENT CONSULTIU DEL CES
2.1.1. Funcions
D’acord amb la seva naturalesa, corresponen al Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears les funcions que determina el núm. 1 de l’article 2 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, que el regula:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i projectes de decrets que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació,
tret de l'Avantprojecte de llei de pressuposts generals.
Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que afectin substancialment l'organització, les competències o el funcionament del Consell Econòmic i Social.
Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, d’acord amb l’establert en
una llei, sigui obligatori consultar-lo.
b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Projectes de disposicions administratives que regulin matèries
socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·liciti el Govern o les
entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determina en aquest Reglament d’organització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia,
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d'interès per a les Illes Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l'aprovació de l'Avantprojecte
de llei de pressuposts generals, on s'inclouran propostes i recomanacions amb
relació al seu contingut.

e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de cada
any, una memòria, en la qual retrà compte de les activitats realitzades i podrà
exposar els suggeriments i les observacions que consideri oportunes amb relació a la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
f) Elaborar el seu Reglament d'organització i funcionament.
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Aquest informe s’haurà de trametre al Govern de les Illes Balears abans de l’1
de setembre de cada any.
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g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l'estudi i la difusió de
matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional d’emissió de dictàmens preceptius o facultatius respecte de l’activitat legislativa i
reglamentària iniciada pel Govern de les Illes Balears, en les matèries socioeconòmiques, laborals o d’ocupació i, en segon lloc, du a terme una activitat d’informe, tant per orientar els pressuposts de la comunitat autònoma, com per fer
èmfasi en determinades qüestions socioeconòmiques transcendents per a la
nostra comunitat autònoma. Tot això a banda de les atribucions d’autoorganització funcional imprescindibles per la seva naturalesa d’òrgan consultiu.
2.1.2. Funcionament consultiu. Aspectes generals
Les opinions del Consell s'expressen sota la denominació de "Dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears" i no són vinculants. L’emissió
dels dictàmens es realitza d'acord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, per la qual es regula el CES, i per les disposicions del seu
Reglament, aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre.
En el dictamen 6/2002 s’afirma que un dictamen "és el resultat d’un esforç de
consens en les opinions i parers dels consellers que estan integrats en el seu
Ple, els quals actuen com a consellers que són del CES amb independència de
la seva procedència sindical, empresarial o institucional".
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Per tant, el dictamen del CES és únicament i exclusivament l’opinió del CES
–article 14 núm. 7 de la Llei 10/2000– la qual no és el parer individual de les institucions i organitzacions que hi poden designar representants ni, en cap cas, no
la substitueix.
D’altra banda, el CES no ha de suplir la consulta sectorial preceptiva ni la informació prèvia en l’elaboració de normes per part de l’executiu. El compliment d’aquests tràmits té una gran rellevància i és una passa fonamental i no condiciona ni substitueix els corresponents als informes i dictàmens que s’han d’elaborar. I, igualment, quan el Govern fa de legislador no es pot plantejar que, a causa
de la seva sol·licitud de dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com
és el CES, ja cobreix la informació prèvia o la consulta sectorial.
En aquest sentit es pronuncia el CES en el Dictamen 06/2002, el qual estableix
que "[l]es normes generals de naturalesa urbanística del nivell d’un projecte de
decret afecten els drets i els interessos legítims dels ciutadans i mereixen l’aten-
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ció de tothom i especialment dels seus destinataris funcionals i dels grups socials
afectats. Aquesta qüestió imposa prudència i recerca del màxim consens a través dels conductes prevists en l’ordenament jurídic. Arran d’aquesta observació
volem palesar que el compliment dels tràmits de consulta i informació prèvia
tenen una gran rellevància i esdevenen passes fonamentals per tal que la norma
projectada assoleixi l’adequació de regulació que és desitjable". En el mateix
sentit s’expressa el Dictamen 09/2002, on es diu: "(…) no consta en l’expedient
normatiu tramés per la conselleria sol·licitant que s’hagin duit a terme els aconsellables, tot i que no preceptius, tràmits d’audiència i participació.
Aquests tràmits no condicionen ni substitueixen els corresponents als informes
i dictàmens que s’han d’elaborar. I igualment la conselleria autora de l’avantprojecte de llei no es pot plantejar que, per mor de la seva sol·licitud de dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la informació prèvia o la consulta sectorial".
Qui emet els dictàmens?
Com s’ha vist l’òrgan que emet els dictàmens és el Ple del CES, tot i que pot
delegar expressament la tasca a la Comissió Permanent.
Quan és obligatòria la consulta al CES?
La consulta al CES és obligatòria o preceptiva respecte de tots els projectes de
decret i avantprojectes de llei que regulin, d’una banda, l’organització i el funcionament del CES i d’altra, matèries socieconòmiques, laborals i d'ocupació,
excepte la Llei de pressuposts generals.
Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes de disposicions administratives distintes als decrets en matèria socioeconòmica, laboral i d’ocupació.

Quant als projectes de disposicions administratives, d'igual forma tampoc no es trametran els projectes inicials, sinó que primer caldrà superar les fases d'audiència i
participació i d’informació pública si cal, així com l'aportació dels ens territorials locals.
Tant els avantprojectes de llei com els projectes de decret són textos tancats que
es troben en fase de tramitació. Un text que es trobi encara en fase d’elaboració,
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Què s’ha d’entendre per avantprojecte de llei i per projecte de decret?
En una iniciativa legislativa i durant el procés d'elaboració d'un projecte de llei,
la conselleria competent trametrà al Consell el document normatiu que es trobi
en condicions de trametre's al Consell de Govern, a falta únicament dels dictàmens dels òrgans de consulta que fossin convenients. Per tant no es pot trametre al CES l’esborrany de l’avantprojecte.

i

nforme d’activitats

2005

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

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

Els dictàmens
emesos durant l’any 2005

2.2. ELS DICTÀMENS I INFORMES EMESOS DURANT L’ANY 2005
PEL PLE I PER LA COMISSIÓ PERMANENT
Dictamen núm. 01/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els requisits mínims exigibles per a l’obertura d’establiments de perruqueria i estètica.
Data d’aprovació: 16 de març de 2005
Matèria: comerç
Sol·licitant: Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Estat de tramitació: Decret 128/2005, de 16 de desembre, pel qual es crea un
carnet professional que habilita per a l’obertura d’establiments de perruqueria i
estética (BOIB núm. 192, de 24.12.05)

52

i

nforme d’activitats

2005

Informe 1/2005, del Consell Econòmic i Social, sobre el Projecte d’Accions
Innovadores de les Illes Balears, INNOBAL XXI
Data d’aprovació: 16 de març de 2005
Matèria: innovació
Sol·licitant: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Dictamen núm. 02/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la selecció de funcionaris
interins de l’Administració de la comunitat autònoma
Data d’aprovació: 10 de maig de 2005
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació: Decret 68/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova la selecció de funcionaris interins de l’Administració de la comunitat autònoma (BOIB
núm. 100, de 02.07.2005)
Dictamen núm. 03/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret regulador del procediment per a la liquidació
de les cambres agràries locals i l‘atribució del seu patrimoni
Data d’aprovació: 29 de juny de 2005
Matèria: cambres agràries - agricultura
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Dictamen núm. 04/2005, finalment es va aprovar com:
Informe núm. 02/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei de mesures transitòries per a l’atorgament de
la llicència autonòmica de gran establiment comercial a les Illes Balears
Data d’aprovació: 15 de juny de 2005
Matèria: comerç
Sol·licitant: Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

Dictamen núm. 06/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei balear de caça i pesca fluvial de les Illes
Balears
Data d’aprovació: 27/07/2005
Matèria: caça i pesca
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Dictamen núm. 5/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de temps lliure i juvenils
Data d’aprovació: 15 de juny de 2005
Matèria: joventut
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
Estat de tramitació: aprovat pel Consell del Govern de 16 de desembre de 2005
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Sol·licitant: Conselleria de Medi Ambient
Estat de tramitació: el Consell de Govern aprova el Projecte de llei el 9 de
setembre de 2005
Dictamen núm. 7/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació d’idoneïtat
Data d’aprovació: 4 d’octubre de 2005
Matèria: família
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
Dictamen núm. 8/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’organització
i funcionament del Registre de cooperatives de les Illes Balears
Data d’aprovació: 19 d’octubre de 2005
Matèria: economia social: cooperatives
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
DICTAMEN núm. 9/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret pel qual es regula la concessió de vacances del
personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Data d’aprovació: 7 de novembre de 2005
Matèria: funció pública i llengua
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
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Dictamen núm. 10/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de Decret de modificació del Decret 36/2004, de 16
d’abril, pel qual es regula l’accés, la promoció interna i la provisió de llocs
de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i del Decret
68/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el procediment de selecció del
personal funcionari interí al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 7 de novembre de 2005
Matèria: funció pública i discapacitats
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Dictamen núm. 11/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret per qual s’aprova la concessió de premis al
personal funcionari i laboral al servei de l’administració de la CAIB per
obtenció de nivells de català superiors a l’exigit per a l’ingrés.
Data d’aprovació: 1 de desembre de 2005
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Matèria: funció pública i llengua
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació: Decret 7/2006, de 3 de febrer, pel qual s’aprova la concessió de premis al personal funcioanri i laboral al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per haver obtingut nivells de coneixement de català superiors als exigits per ingressar en la funció pública (BOIB
núm. 19, de 07.02.2006)
Dictamen núm. 12/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei integral per a la dona
Data d’aprovació: 3 de gener de 2006
Matèria: dona
Sol·licitant: Institut Balear de la Dona
Estat de tramitació: aprovat pel Consell del Govern de 13 de gener de 2006
Dictamen núm. 13/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei integral de la Joventut
Data d’aprovació: 21 de desembre de 2005
Matèria: Joventut
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
Estat de tramitació: aprovat pel Consell del Govern de 28 de desembre de 2005
Dictamen núm. 14/2005, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobr el Projecte de decret pel qual es regula el Consell de Salut Laboral de
les Illes Balears
Data d’aprovació: 23 de desembre de 2005
Matèria: salut laboral
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació: Decret 8/2006, de 3 de febrer, pel qual es regula el Consell
de Salut Laboral de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 11.02.2006)

2.3. PUBLICACIONS

L’enquesta de serveis a les Illes Balears. Palma: Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, 2005. Editada en col·laboració amb l’Institut Nacional
d’Estadística. ISBN 84-609-6345-1. 2000 exemplars.
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Informe d’activitats 2004. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
2005. En format de paper (500 exemplars) i CD-CARD (1000 exemplars). El text
fou aprovat ple Plenari del 22 de desembre de 2004.
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Memòria sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2004.
Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2005. ISBN 84-6098019-7 (1000 exemplars en paper i 1000 en CD-CARD).
Jornades sobre la Euroregion. Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de
Publicacions, Intercanvi Científic, 2005. ISBN 84-7362-970-9. (Ed. Lit. Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears).

2.4. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS 2004.
El dia 22 d’octubre de 2003, la Comissió Permanent del CES proposa com a
president de la Comissió de Treball el Sr. conseller Josep I. Aguiló Fuster. La
proposta va ser ratificada pel Ple del dia 17 de desembre de 2003
El dia 10 de març de 2004 i seguint els acords del Ple de dia 17 de desembre
de 2003, la Comissió de Treball es va constituir formalment. En són actualment
els membres:

Elaboració de la Memòria
sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2004

President: Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster (grup III, UIB)
Membres titulars:
Sra. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I, CAEB)
Sr. Miquel Vidal Fullana (grup I, CAEB)
Sr. Juan Herranz Bonet (grup II; UGT)
Sr. Fernando Galán Guerrero (grup II; CCOO)
Sr. Esteban Bardolet Jané (grup III, expert Govern)
També hi participen:
Sr. Vicenç Tur Tur (grup I, CAEB i president de la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient )
Sr. Manuel Pelarda Ferrando (grup II, UGT i president de la Comissió de Treball
d’Ocupació i Relacions Laborals)
Sr. Antoni Fuster Zanoguera (grup III, entitats locals i president de la Comissió
de Treball d’Àrea Social)
Aquesta Comissió s’ha reunit el 28 de gener (es tractà sobre la planificació per
a la Memòria 2004: revisió dels índexs i dels col·laboradors així com diverses
informacions sobre els temes pendents tractats en la sessió anterior); l’11 de
febrer (reunió en la què s’aprovaren els índexs i els col·laboradors); el 23 de
setembre per debatre sobre el text de la Memòria 2004; el 5 d’octubre, per debatre sobre els apartats de Turisme i de Benestar Econòmic i Distribució de la
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renda de la Memòria del CES 2004 (apartat 8 del capítol I i apartat 1 del capítol
III), i el 22 de desembre, amb l’objectiu de fer la valoració de la Memòria del CES
2004.
Modificacions en la composició de la Comissió de Treball
L’únic canvi s’ha produït durant el primer trimestre del 2005, quan la representació d’UGT va passar de Cecilio Serrano Montero a Juan Herranz Bonet, el
nou titular.

-

L’article 2.1.e de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, determina que el Consell pot
elaborar i trametre anualment al Govern dins del primer semestre de
cada any un document on podrà exposar els suggeriments i les observacions oportunes en relació amb la situació socioeconòmica i laboral
de les Illes Balears. Aquestes foren les reunions preparatòries:

-

El 15 de març es reuní a la seu del CES la Comissió d’experts per tal
de fer propostes per a l’elaboració de l’apartat dedicat al sector primari del Document de Suggeriments. Aquests experts són: Pere Salvà
Tomàs, catedràtic de geografia Humana de la UIB; Gabriel Company
Bauzà, conseller del CES pel sector agrari i secretari general d’ASAJA;
Jaume Grimalt Obrador, director de l’Àrea d’Agricultura i Pesca de
Delegació de Govern, i Guillem Adrover Sitges gerent d’Agroilla.

-

El 12 d’abril es reuní novament a la seu del CES la Comissió d’experts
per tal de fer propostes per a l’elaboració de l’apartat dedicat al sector
primari del Document de Suggeriments. Hi assistiren: Pere Salvà
Tomàs, catedràtic de geografia Humana de la UIB; Jaume Grimalt
Obrador, director de l’Àrea d’Agricultura i Pesca de Delegació de
Govern; Joan Carles Torrens Costa, tècnic de la Conselleria d’Agricultura, a més de l’assessor econòmic. Guillem Adrover Sitges gerent
d’Agroilla, i Gabriel Company Bauzà, conseller del CES pel sector
agrari i secretari general d’ASAJA, n’excusaren l’assistència.

Les reunions de les comissions de treball per discutir el Document de Suggeriments (pel que fa a les àrees pròpies de cada Comissió) foren:
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Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi
Ambient: 31 de maig i 13 de juny
Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals: 26 de maig, 8 de
juny i 23 juny
Comissió de Treball d’Àrea Social: 24 de maig i 22 de juny

La Comissió Permanent també tractà el tema a les seves sessions del 20 d’abril,
18 de maig, 15 de juny, 20 de juliol i 21 de setembre. S’ acordà definitivament el
text final a la seva sessió del 19 d’octubre. Seguidament, el document es va lliurar al Govern. Se n’ha fet àmplia difusió: se n’ha lliurat un exemplar a cada
diputat del Parlament de les Illes Balears, a tots els assistents a les diverses
presentacions de la Memòria CES 04: Palma, a Eivissa i Menorca; s’ha penjat
a la pàgina web del CES.

2.6. CELEBRACIÓ DE CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, COMPAREIXENCES I SEMINARIS EN EL CES.
- El dia 17 de gener tengué lloc a la seu del CES una reunió de treball referent
a l’estudi del sector de la construcció. Hi assistiren els consellers Vicenç Tur
Tur Tur i Manuel Gómez López, l’assessor econòmic i el president del CES.
- 19 de gener: l’assessor econòmic es reuneix amb Àlex Costa Sáenz de San
Pedro, subdirector de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a la seu d’aquesta
institució, com a primera passa de l’estudi per elaborar els índexs de competitivitat en matèria turística
- 25 de febrer: té lloc al saló d’actes de la CAEB la Jornada sobre la Negociació Col·lectiva a Espanya, amb el següent programa

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

➢ 10.00 h. Acreditació d’assistents i recollida de documentació.
➢ 10.15 h. Presentació de la Jornada a càrrec de:
-

Francesc Obrador i Moratinos, president del CES de les Illes Balears
Josep Oliver Marí, president de la CAEB, vicepresident primer del CES
de les Illes Balears
Manuel Cámara Fernández, de CCOO, vicepresident segon del CES
de les Illes Balears

➢ 10.30 h. Presentació de la publicació del CES de les Illes Balears La negociació col·lectiva a les Illes Balears. Informe. Estudi tècnic a càrrec de:
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Taula rodona que es féu durant la Jornada sobre la Negociació Col·lectiva a Espanya (25 de febrer) amb els
representants d’organitzacions sindicals i empresarials: d’esquerra a dreta, Luis Fabián Márquez Sánchez,
Antonio Ferrer Sais i Ignacio Fernández Toxo, a més del president del CES.

-

Carlos Riera Vayreda, autor de l’estudi tècnic
Pere Aguiló Crespí, secretari general del CES de les Illes Balears

“Panorama actual de la negociació col·lectiva a Espanya i expectatives
de futur”.
➢ 11.45 h. Debat
➢ 12.00 h. Pausa cafè.
➢ 12.15 h. Taula rodona amb els representants de les organitzacions sindicals i empresarials que negocien els acords sobre negociació col·lectiva:
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➢ 11.00 h. Ponència del Dr. Tomás Sala Franco, catedràtic de Dret del
Treball de la Universitat de València i president de la Comissió
Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius:
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Luis Fabián Márquez Sánchez, conseller del CES del Regne d’Espanya per la CEOE
Antonio Ferrer Sais, secretari confederal d’Acció Sindical d’UGT i conseller del CES del Regne d’Espanya
Ignacio Fernández Toxo, secretari confederal d’Acció Sindical i Polítiques Sindicals de CCOO

-

13.15 h. Debat

-

13.45 h. Acte de cloenda de la Jornada a càrrec del conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, Cristóbal Huguet Sintes.

A l’acte, que comptà amb nombrosos assistents, hi assistiren els secretaris
generals de CCOO, Josep Benedicto Lacomba, i UGT, Llorenç Bravo Muñoz; el
president de la PIMEM i conseller del CES, Francesc Horrach Estarellas;
Margarita Riutort Enseñat, subdirectora de l’INSS; Antoni García Moles, director
provincial del Servicio Público de Empleo Estatal; Margalida Pizà Ginard, directora general de Treball; Francisco Navarro Lidón, president de l’Il·lustre Col·legi
de Graduats Socials; Francisco Javier Wilhelmi Lizaur, president de la Sala
Social del TSJIB, a més d’àrbitres, mediadors, sindicalistes, consellers del
CES, representants d’Inspecció de Treball.
- 27 de maig: En relació a l’estudi sobre Indicadors de posició competitiva
turística de les Illes Balears, centrat en el turisme internacional, tengué lloc a
l’Hotel Valparaíso de Palma una reunió d’experts (mètode Delphi), amb l’objectiu de ponderar la importància relativa dels diferents mercats turístics internacionals competidors de Balears en el moment actual i la seva evolució a 5 anys.
Es basà en dos indicadors homologats per l’Organització Mundial del Turisme
(OMT) i pel Banc d’Espanya, innovadors en el nostre país:

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

- L’indicador que estudia l’Índex de Posició Competitiva de les Illes Balears en Turisme Internacional respecte a les principals destinacions d’Espanya (IPCIBTIE).
- El segon indicador quantifica l’Índex de Posició Competitiva de les Illes Balears
en Turisme Internacional respecte a les principals destinacions mundials
(IPCIBTIM).
La reunió Delphi (que tengué una primera sessió introductòria en el marc de la
Comissió de Treball d’Economia del 18 de març) comptà amb la coordinació
d’Àlex Costa Sáenz de San Pedro (cap de l’Àrea de Producció d’Estadístiques
Econòmiques de l’Institut d’Estadística de Catalunya) i el seu equip: Cèlia Gomà
Aznar i Xavier López Andrés. L’horari fou:
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➢ 12 h - 12.45 h. Presentació del projecte i distribució del primer qüestionari
➢ 12.45 h - 13 h. Omplir les respostes del primer qüestionari
➢ 13 h – 13.30 h. Aperitiu
➢ 13.30h – 13.45 h. Lliurament de forma individualitzada dels resultats
del primer qüestionari amb les dades del conjunt del grup
➢ 13.45 h – 14 h. Omplir un segon qüestionari per ratificar i/o canviar les
posicions. En aquest segon qüestionari personal es podien fer les
observacions que es creguessin oportunes.

1. Alvaro Middelman Blome. Director general d’AIR BERLIN per a
Espanya i Portugal
2. Simón Pedro Barceló Vadell. Copresident GRUP BARCELÓ
3. Aurelio Vázquez Villa. Director general Espanya IBEROSTAR Hotels &
Resorts
4. Carme Riu Güell. Consellera delegada RIU HOTELS
5. Sebastián Escarrer Jaume. Vicepresident executiu i conseller delegat
SOL MELIÀ
6. Santiago Izaguirre. Director general a les Illes Balears EROSKI Center
SYP
7. Mª Antònia Isern Barceló. Assessora jurídica Asociación Española de
Compañías Aéreas (AECA)
8. Víctor Fernández Canosa. Gerent Agrupación Empresarial de las
Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA)
9. Ignasi Esteve Pla. Vicepresident 1r FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA (FEHM)
10. José Guillermo Díaz Montañés. Vicepresident ASOCIACIÓN HOTELERA DE MENORCA (ASHOME)
11. Pedro Matutes Barceló. President Federación Empresarial Hotelera de
Ibiza y Formentera (FEHIF)
12. Miquel Vicens Ferrer. President del Foment de Turisme de Mallorca
13. Ferran Porto Vila. President de la Comissió de Turisme Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera
14. Eugeni Aguiló Pérez. Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials, UIB
15. Antoni Munar Cardell. Consultor turístic
16. Jaume Cladera Cladera. Exconseller de Turisme
17. Raimundo Alabern de Armenteras. Director de l’Institut Balear de
Turisme (IBATUR)
18. Bartomeu Bestard Figuerola. President de l’Asociación de Instalaciones Náuticas de Baleares, ANADE

61

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

El CES proposà i convidà com a membres d’aquesta Comissió d’experts les
següents persones:
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19. Mateu Ginard Tomàs. Director de Planificació Estratègica i Autoritat
Portuària a les Illes Balears
A més, hi assistí els conseller del CES Vicenç Tur Tur, com a president de la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient.

Celebració de conferències, presentacions,
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Els experts que finalment assistiren a la reunió foren:

Antoni Munar Cardell

Consultor turístic

Jaime Puig de la Bellacasa

Director de Comunicació i Relacions Institucionals SOL MELIÀ

Carlos Bravo Bay *

Assessor AECA (Asociación Española de Compañías Aéreas)

Ángel Cogolludo Pastor *

EROSKI Center SYP

José Moreno Sánchez *

Conseller Directiu de Marketing & Vendes Cadena
RIU HOTELS

Raimundo Alabern de Armenteras

Director IBATUR (Institut Balear de Turisme)

Pedro Matutes Barceló

President FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE
IBIZA Y FORMENTERA (FEHIF)

Aurelio Vázquez Villa

Director general Espanya IBEROSTAR Hotels & Resorts

Mateu Ginard Tomàs

Director de Planificació Estratègica.
Autoritat Portuària a les Illes Balears

Miguel A. Fornés Nombela *

Vicepresident executiu Agrupació Cadenes Hoteleres

Álvaro Middelmann Blome

Director general d’Air Berlin per a Espanya i Portugal

Bartomeu Bestard Figuerola

President de l’Asociación de Instalaciones Náuticas
de Baleares, ANADE

Ignacio Esteve Pla

Vicepresident 1r FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA
DE MALLORCA (FEHM)

Esteban Bardolet Jané *

Foment de Turisme de Mallorca

Víctor Fernández Canosa

Gerent Agrupación Empresarial de las Agencias de Viajes
de Baleares (AVIBA)

* Per delegació de l’expert convidat primerament o de la seva institució/empresa
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- El 9 i 10 de juny tengueren lloc a la sala multiusos del ParcBIT de Palma les
Jornades sobre l’Euroregió Pirineus-Mediterrània amb el següent programa:
Dijous 9 de juny de 2005
➢ 16.30 h: Recepció dels assistents i recollida de documentació
➢ 17.00 h: Presentació i obertura de les Jornades
-

Hble. Sr. Francesc Obrador i Moratinos, president del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears
Hble. Sr. Lluís Àngel Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació

➢ 17.15 h: Presentació de l’Euroregió per part dels representants
regionals
Sr. Joan Gual de Torrella i Guasp, comissionat del Govern de les Illes
Balears per a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània

Imatge de l’acte de presentació de les Jornades sobre l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (9 de Juny) que fou a
càrrec del vicepresident 1r del CES, Josep Oliver Marí, Lluís Àngel Ramis de Ayreflor Cardell, conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació i el president del CES.
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Sr. Antoni Fernández Pérez, secretari general de Treball i Indústria.
Generalitat de Catalunya
Il·lm. Sr. Juan Carlos Martín Mallén, representant regional del Govern
d’Aragó per a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània i director general
d’Afers Europeus i Acció Exterior del Govern d’Aragó
Representant regional de Midi-Pyrénées per a l’Euroregió PirineusMediterrània
Representant regional de Languedoc-Roussillon per a l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània
Moderador: Hble. Sr. Francesc Obrador i Moratinos, president del CES
de les Illes Balears

➢ 18.15 h: Pausa-cafè
➢ 18.45 h: La realitat jurídica i social de l’Euroregió: la figura de les
agrupacions europees de cooperació transfronterera i anàlisi del
futur Reglament

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

-

Sr. Lluís Garau Juaneda, catedràtic de Dret Internacional Privat.
Universitat de les Illes Balears

Una altra imatge de les Jornades sobre l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, corresponent a la presentació per
part dels representants regionals: Joan Gual de Torrella i Guasp, comissionat del Govern de les Illes
Balears per a l’Euroregió; Antoni Fernández Pérez, secretari general de Treball i Indústria
de la Generalitat de Catalunya i Juan Carlos Martín Mallén, representant regional
del Govern d’Aragó per a l’Euroregió.
Modera el President del CES (tercer per l’esquerra)
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La tercera imatge de les Jornades correspon al debat sobre “La realitat jurídica i social de l’Euroregió: la figura
de les agrupacions europees de cooperació transfronterera i anàlisi del futur Reglament”, amb José María
Zufiaur Narvaiza, conseller del Comitè Econòmic i Social Europeu; Fernando Llanos Aramburu, director
de la Delegació a Brussel·les del Consell Superior de Cambres de Comerç; Pere Aguiló Crespí,
secretari general del CES i moderador , i Lluís Garau Juaneda, catedràtic
de Dret Internacional Privat de la UIB.

Sr. Fernando Llanos Aramburu, director de la Delegació a Brussel·les
del Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació
- Sr. José María Zufiaur Narvaiza, conseller del Comitè Econòmic i
Social Europeu
- Moderador: Sr. Pere Aguiló Crespí, secretari general del CES de les
Illes Balears
➢ 19.45 h: La governança de l’Euroregió: el paper dels agents econòmics i socials
-

Sr. Joan Pujol Segarra, secretari general del Foment del Treball
Nacional
Sr. Jorge Arasanz Mallo, vicepresident del Consell Econòmic i Social
d’Aragó
Sra. Laura Pelay i Bargalló, secretària de Polítiques per la Igualtat de
la UGT Catalunya
Moderador: Sr. Bartolomé Vidal Pons, secretari tècnic per a assumptes
de l’Euroregió (Govern de les Illes Balears)
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Divendres 10 de juny de 2005
➢ 9.30 h: La fonamentació de l’Euroregió des de l’anàlisi economicoregional
-

Dr. Martí Parellada i Sabata, catedràtic d’Economia Aplicada de la
Universitat de Barcelona
Sr. Miquel Alenyà Fuster, conseller del CES de les Illes Balears en
representació del Govern de les Illes Balears
Dr. Jérôme Ferret, catedràtic de Sociologia. LEREPS-CIRESS.
Universitat de Toulouse 1
Moderador: Sr. José Ignacio Aguiló Fuster, conseller del CES de les
Illes Balears en representació de la UIB

➢ 10.30 h: La fonamentació de l’Euroregió des de l’àmbit de les
infrastructures
-

-

Dra. Joana Mª Seguí Pons, catedràtica de Geografia Humana de la
UIB
Dr. Josep Vicent Boira Maiques, professor Titular de Geografia Urbana
de la Universitat de València i membre del Comitè Acadèmic de la
Càtedra Ignasi Villalonga
Sr. Jesús Álvarez Fernández, delegat de Transmediterrànea a les Illes
Balears
Dr. José Luis Calvo Palacios, Catedràtic Geografia Humana.
Universitat de Saragossa
Moderador: Sr. Ferran Navinés Badal, assessor econòmic del CES de
les Illes Balears

➢ 11.30 h: Pausa-cafè
➢ 12 h: Taula rodona amb els presidents dels CES regionals
Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

-

Hble. Sr. Francesc Obrador i Moratinos, president del CES de les Illes
Balears
Sr. Joan Canals Oliva, vicepresident del CTESC de Catalunya
Il·lma. Sra. Ángela López Jiménez, presidenta del CES d’Aragó
Sr. Jean-Louis Chauzy, president del CES de Midi-Pyrénées

➢ 13 h: Cloenda de les Jornades
-
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- El 27 de juny, a la sala d’actes de la seu de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, representants del CES
i de l’INEM reben una delegació oficial del Govern d’Hongria, que vénen a
intercanviar experiències sobre temes de caràcter social i econòmic com l’abandó escolar i la cooperació amb els agents socials. Professors de la UIB, com
Josep Lluís Oliver Torelló, exposen l’estat de la qüestió a les Illes Balears.
Posteriorment, la delegació hongaresa visita el CES.
- El 29 de juny es presenta al Parlament la publicació L’enquesta de serveis a
les Illes Balears, publicació feta en col·laboració amb l’INE. El president del
Parlament de les Illes Balears, Pere Rotger i Llabrés, va presidir l’acte. Els altres
membres de la mesa foren el president, el president de la Comissió de Treball
d’Economia, Vicenç Tur Tur, el director general de Productes Estadístics de
l’INE, Mariano Gómez del Moral i el subdirector general de les Estadístiques
dels Serveis de l’INE, Fernando Cortina García.
- Del 4 al 8 de juliol va tenir lloc a l’edifici Guillem Cifre de Colonya del campus
universitari de la UIB el curs Aproximació a les Polítiques de Benestar Social
a les Balears, curs organitzat per la Universitat d’estiu UIB 2005 amb la
col·laboració del CES. L’assessor econòmic fou un dels dos coordinadors del
curs juntament amb Antoni Gomila Benejam, professor titular del Departament
de Psicologia. Així mateix, l’assessora jurídica formà part del professorat. El
curs es va estructurar en diverses àrees temàtiques:
Justícia distributiva i benestar social
Una aproximació a la situació balear
Els agents gestors
El món professional de la intervenció social
Els programes sectorials

El president inaugurà el curs, juntament amb altres autoritats. Així mateix, forma
part de la mesa de cloenda el 8 de juliol, que també compta amb la participació
de la consellera de Presidència i Esports, Rosa Puig Oliver, qui parlà dels projectes del Govern en la matèria, especialment els referits a les persones en
situació de dependència.
- El 14 de juliol va tenir lloc al Claustre de Sant Domingo d’Inca la JORNADA
ELS PACTES LOCALS D’OCUPACIÓ (PLO): EXPERIÈNCIES I FUTUR, amb
el següent programa:
➢ 9.30 h. Recepció de les persones assistents
➢ 10.00 h. Inauguració de la jornada
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Hble. Sr. Francesc Obrador Moratinos. President del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
Sr. Manuel Pelarda Ferrando, president de la Comissió de Treball
d’Ocupació i Relacions Laborals del CES
Sr. Pere Rotger i Llabrés. Batlle de l’Ajuntament d’Inca

10.15 h. Primer bloc
-

-

-

La cohesió territorial i la generació d’ocupació
Hble. Sr. Francesc Obrador i Moratinos
Taula rodona i exposició col·lectiva d’experiències de bones pràctiques:
El pacte per l’Ocupació de la Badia de Cadis
Sr. Juan Manuel Bouza Mera. Delegat provincial de la Conselleria
d’Ocupació de la Junta d’Andalusia a Cadis
El pacte per l’Ocupació de Castella i Lleó.
Sr. Carlos Teresa Heredia. Gerent de l’ECYL Servicio Publico de
Empleo de Castilla y León. Junta de Castilla y León
Debat

➢ 11.30 h. Pausa-cafè
12 h. Segon bloc
-

•
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•

-

El pacte per l’Ocupació de Gijón.
Sr. Gonzalo González Espina. Director de l’Agència Local de
Promoció Econòmica i Ocupació. Ajuntament de Gijón
El pacte per l’Ocupació del Vallès Occidental
Sr. Manel Pérez Díaz. President delegat del Pacte per l’Ocupació del
Vallès Occidental. Consell Comarcal del Vallès Occidental
Sra. Olga González Relats. Coordinadora tècnica del Pacte per
l’Ocupació del Vallès Occidental . Consell Comarcal del Vallès
Occidental
Debat

➢ 14.00 h. Cloenda de la jornada.
-
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Hble. Sr. Cristóbal Huguet Sintes. Conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears
Hble. Sr. Francesc Obrador Moratinos. President del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
Sr. Pere Rotger i Llabrés. Batlle de l’Ajuntament d’Inca
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L’acte comptà amb la participació de nombrós públic (format bàsicament per
representants, tant tècnics com polítics, de l’administració local), entre el que
podem destacar Tomàs Cantallops Salvà, director insular de Programes i
Ocupació del Consell Insular de Mallorca; Gabriel Subirats Pons, director insular de Treball del Consell Insular de Menorca; Santiago Coll i Llompart, gerent
de l’Associació de Municipis de les Illes Balears; Joana Alomar Serra, secretària
general de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears; Josep Benedicto
Lacomba, secretari general de CCOO a les Illes Balears; Llorenç Bravo Muñoz,
secretari general d’UGT a les Illes Balears; Sebastià Sansó Bonet, regidor de
Treball, Economia i Comerç de l’Ajuntament de Palma, etc.
El CES és un dels col·laboradors en la organització del Convegno Economisti
di Lingua Neolatina (Trobaba d’economistes de llengües neollatines) que
tengué lloc a la UIB el 22, 23 i 24 de setembre sota el títol “Desenvolupament
Econòmic i Transformació dels Sistemes Econòmics Nacionals en el Procés
d’Integració Econòmica Internacional: Mediterrani i Amèrica Llatina en confrontació”. La Trobada s’articulà en diverses àrees: Desenvolupament i
Transformació econòmica; Capital, Treball i Organització productiva; El
Desenvolupament Endogen i El Desenvolupament Local i Regional:
Experiències a Amèrica Llatina i al Mediterrani. En aquest darrer bloc, hi participà Esteve Bardolet Jané, conseller del CES, amb la ponència “La sostenibilitat del turisme a Balears”.

Aquest fet va motivar l’equip tècnic a plantejar-se la conveniència de tornar elaborar un segon qüestionari per destins per introduir-hi de forma molt simplificada
aquell conjunt de variables que poden constituir els punts forts de la competitivitat d’una destinació turística segons els indicadors elaborats pel Word Travel
Tourism Council (WTTC). Aquest segon qüestionari es remeté als experts
col·laboradors durant el juliol del 2005 per tal de poder comptar amb els resultats definitius el setembre.
El 4 de novembre, i dins del marc de la reunió de la Comissió de Treball
d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient es presenta l’estudi
sobre Indicadors de posició competitiva turística de les Illes Balears a càrrec d’Àlex Costa Sáenz de San Pedro (cap de l’Àrea de Producció
d’Estadístiques Econòmiques de l’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT)
i el seu equip: Celià Gomà Aznar i Xavier López Andrés, també de l’IDESCAT.
Foren convidats també els experts que col·laboraren en l’estudi
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- En relació a l’estudi sobre Indicadors de posició competitiva turística de les
Illes Balears, dels primers resultats per al període 2005-2010 - resultats extrets
de la reunió del grup d’experts del 27 de maig -, s’inferí tot un seguit de comportaments diferencials per a les diferents destinacions seleccionades per aquest experts com les més directament competitives en relació a les Illes Balears.
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29 de novembre: es presenta i lliura oficialment al Parlament i al
Govern, en un acte conjunt, la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2004. El president del Parlament
Pere Rotger Llabrés i la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs Ferragut, acompanyada pel conseller de Treball i Formació, Cristóbal Huguet Sintes, reberen la Memòria per part dels representants del CES:
President: Hble. Sr. Francesc Obrador Moratinos
Vicepresident 2n del CES (per les organitzacions sindicals): Fernando Galán Guerrero
President de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria
del CES: Josep Ignasi Aguiló Fuster (conseller del grup III, en representació de la UIB)
Membres de la Comissió Permanent del CES: Isabel Guitart Feliudabaló (grup I, organitzacions sindicals)
Joan Herranz Bonet (Grup II, organitzacions sindicals)
Lluís Vallcaneras Nebot (grup III, en representació de les organitzacions endefensa del medi ambient)

El 29 de novembre es presenta i lliura oficialment al Parlament i al Govern, en un acte conjunt, la Memòria
del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2004. El president del Parlament
Pere Rotger Llabrés i la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs Ferragut, reberen la Memòria.
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Els representants del CES, acompanyats pel conseller de Treball i Formació, amb el president
del Parlament i la vicepresidenta del Govern a l’acte del 29 de novembre.

Antoni Fuster Zanoguera (grup III, en representació de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals)
Secretari general del CES: Pere Aguiló Crespí
Assessor econòmic del CES i director de la Memòria 04: Ferran
Navinés Badal
També hi assistí el conseller pel grup II Joan Huguet Amengual.

•

30 de novembre: es presenta, al públic en general, la Memòria del
CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2004
a la sala d’actes del Parlament. Formaren la taula de presentació Pere
Rotger Llabrés, president del Parlament i, per part del CES, Francesc
Obrador i Moratinos, president; Josep Oliver Marí, vicepresident 1r pel
grup empresarial; Fernando Galán Guerrero, vicepresident 2n pel grup
sindical; Pere Aguiló Crespí, secretari general; José Ignacio Aguiló
Fuster, president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria
del CES 2003, i Ferran Navinés Badal, assessor econòmic. Assistiren
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L’acte va comptar amb nombrosos representants dels mitjans de
comunicació
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El president del Parlament rep els representants del CES durant l’acte de presentació de la Memòria
del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2004 el 29 de novembre.

a l’acte Cristóbal Huguet Sintes, conseller de Treball i Formació i el
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Àngel Ramis de
Ayreflor Cardell.
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Hi assistí, a més, un nombrós públic, entre el que destacam Valentí
Valenciano i López, vicepresident segon de la Mesa del Parlament;
Joana Mascaró i Melià, Miquel Rosselló del Rosal, diputats; Jaume
Orfila Timoner, director general d’Avaluació i Acreditació de la conselleria de Salut i Consum; Marta Jacob Escauriaza, directora general de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria
d’Economia; Rafael Romero Ferrer, gerent de Gestió Sanitària de
Mallorca (GESMA); Sr. Lluís Segura Ginard, Director de l’Institut
d’Estudis Autonòmics; Antoni Serra Torres, director de l’Institut de
Serveis Socials i Esportius del CIM; Cristina Cerdó Capellà, directora
insular d’Economia del CIM; Alfonso Ruiz Abellán, director provincial de
l’INSS; Antoni García Moles, director provincial de l’INEM; Virginia
Abraham Orte, regidora de l’Ajuntament de Palma; Josep Benedicto
Lacomba, secretari general de CCOO; Rafel Pons Campos, secretari
general d’USO; Miquel Lladó Oliver, president de la Cambra Oficial de
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Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera;
Miguel A. Fornés Nombela, vicepresident executiu Agrupació Cadenes
Hoteleres; Álvaro Middelman Blome, director general d’Air Berlin per a
Espanya i Portugal … a més de consellers del CES i col·laboradors de
la Memòria.
12 de desembre: lliurament de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2004 a Pere Palau i Torres,
president del Consell d’Eivissa i Formentera. Hi assisteix a l’acte la
consellera del CIEIF Estrella Matutes Prats, persona de contacte entre
les dues institucions. Per part del CES de les Illes Balears són presents
el president i l’assessor econòmic. A més, representants de CAEB
(Enric Moreno Torres, gerent; Alfonso Ribas Prats, conseller del CES i
Joan Bufí Arabí, conseller suplent del CES), PIMEM (Joan Serra
Mayans, conseller del CES), UGT (Diego Ruiz Molina, secretari general Unió Insular), CCOO (José A. Carmona Montalbán, secretari general i exconseller del CES), a més de Bartomeu Planells Planells, conseller del CES en representació del Consell Insular d’Eivissa i

Vista de la sala d’actes del Parlament durant la presentació al públic en general de la Memòria
del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2004 (30 de novembre).
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Taula de presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2004,
formada per (d’esquerra a dreta): Pere Aguiló Crespí, secretari general del CES; Josep Oliver Marí,
vicepresident 1r pel grup empresarial; Francesc Obrador i Moratinos, president del CES;
Pere Rotger Llabrés, president del Parlament; José Ignacio Aguiló Fuster, president
de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria del CES 2004, i Ferran
Navinés Badal, assessor econòmic del CES (30 de novembre).

Formentera. Immediatament després, hi hagué una presentació al públic en general, amb assistència de la premsa.
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15 de desembre: lliurament de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2004 a la presidenta del
Consell Insular de Menorca Joana Barceló Martí i al vicepresident
segon i president del CES de Menorca Damià Borràs Barber. També hi
assisteix el director insular de Treball i Formació Gabriel Subirats Pons.
Els representants del CES són el president, el secretari general i l’assessor econòmic.També hi assistiren: Javier Tejero Isla, conseller del
CES i representants de les organitzacions sindicals i empresarials que
componen el CES: CAEB, PIMEM, UGT i CCOO. També hi foren convocats els consellers del CES de Menorca. Com al cas d’Eivissa, hi
hagué una presentació al públic en general, amb assistència de la
premsa.

Capítol tercer:
RELACIONS
INSTITUCIONALS
I AMB ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ

3.1.

Relacions amb el Parlament, el Govern
de les Illes Balears, els consells insulars, els municipis, l’Administració central. Presentació del CES a organitzacions socials.

3.2.

Relacions amb altres institucions.

3.3.

Relacions amb les organitzacions i institucions representades en el CES.

3.4.

Relacions amb els altres CES de l’Estat.

3.5.

Relacions amb els mitjans de comunicació.
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3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN, ELS CONSELLS INSULARS, ELS MUNICIPIS, L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL.
PRESENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS SOCIALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ.
10 de gener: el president té una reunió de treball amb la vicepresidenta del
Govern i consellera de Relacions Institucionals Rosa Estaràs Ferragut.
13 de gener: el president visita el director general de Projectes de la Conselleria
de Relacions Institucionals José A. Roselló Rausell.
14 de gener: tant el president com el secretari general assisteixen a la inauguració del cicle de sessions de les Jornades “La Constitució de la Unió Europea”,
organitzades juntament pel Parlament (i que tengueren lloc a la seu d’aquesta
institució) i la UIB. Inaugurades pel president del Parlament, Pere Rotger
Llabrés, i pel rector de la UIB, Avel·lí Blasco Esteve, comptaren amb dues conferències: “Aproximació jurídica i política al Tractat”, per Antonio Remiro
Brotons, catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la
Universitat Autònoma de Madrid; i “El Tractat constitucional i la Constitució
espanyola”, per Francisco Rubio Llorente, president del Consell d’Estat.
17 de gener: el president, el secretari general i l’assessor econòmic visiten la
directora general de R+D+I, Marta Jacob Escauriaza, i parlen sobre el Projecte
d’Accions Innovadores de les Illes Balears que aquesta direcció general ha
impulsat el 2004.

21 de gener: el president acut a la segona sessió de les Jornades “La Constitució de la Unió Europea” a la seu del Parlament, en la què es parlà de “La distribució de competències al Tractat constitucional” (per Jorge Cardona Llorens,
catedràtic de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat
Jaume I) i de “Incidència del Tractat sobre el sistema institucional: la Comissió,
el Consell i el Parlament europeu” (per Gerardo Galeote Quecedo, membre del
Parlament europeu).
2 de febrer: el president té una reunió de treball amb el conseller de Treball i
Formació, Cristóbal Huguet Sintes.
8 de febrer: el president i el secretari general es reuneixen amb el director general de Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació, Fernando
Villalobos Cabrera.
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17 de gener: el president té una reunió de treball amb Joan Gual de Torrella
Guasp, comissionat per a l‘Euroregió Pirineus-Mediterrani.
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11 de febrer: el president acut a la Jornada de debat “Balears debat la nova
Constitució europea” que, organitzada pel Centre Balears Europa, tengué lloc a
la seu central de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera. Lluís Ramis de Ayreflor, conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació i president del Centre Balears Europa, l’inaugurà. S’hi comptà també
amb José Candela Castillo, cap d’unitat a la secretaria general de la Comissió
Europea; els eurodiputats illencs Teresa Riera Madurell (PSOE) i Antonio
López-Istúriz (PP); el professor de la UIB Joan David Janer (Dret Internacional)
i Luis Tejada Chacón, vocal assessor a la Secretaria d’Estat per a la Unió
Europea del Ministeri espanyol d’Afers Exteriors i de Cooperació.
Román Piña Homs, catedràtic d’Història del Dret de la UIB, moderà el debat que
seguí les intervencions. Tancà la Jornada Fernando de Francisco Cordero,
director gerent del Centre Balears Europa.
15 de febrer: el president i l’assessor econòmic es reuneixen amb José Antonio
Roselló Rausell, director general de Projectes de la conselleria de Relacions
Institucionals.
15 de febrer: el president té una reunió de treball amb Joan Gual de Torrella
Guasp, comissionat per a l‘Euroregió.
17 de febrer: el president es reuneix amb el conseller de Medi Ambient, Jaume
Font Barceló.
22 de febrer: el president i l’assessor econòmic visiten l’Ajuntament de Formentera. Els rep el seu alcalde, Juan Manuel Costa Escanellas.

Relacions amb el Parlament, Govern i Administració.
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28 de febrer: el president és un dels convidats a l’acte de lliurament dels Premis
Ramon Llull que tengué lloc al Teatre Principal de Maó.
1 de març: en el marc de la Diada de Balears, el president forma part del públic
assistent als actes d’inauguració d’IB3 Ràdio i Televisió així com al discurs institucional del president del Parlament, a la seu d’aquesta institució, i al recital que
el seguí a l’Auditòrium de Palma.
3 de març: el secretari general assisteix a la conferencia de José Vida Soria,
catedràtic de Dret del Treball de la Universitat de Granada, titulada “El marco de
responsabilidad de los servicios de prevención ajenos” que, organitzada per la
Direcció General de Salut Laboral, va tenir lloc al ParcBit.
15 de març: l’assessora jurídica assisteix a la presentació de la recopilació
Legislació de defensa dels consumidors, de Pilar Cabotà Sainz i Rafel Ramos
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Diáñez, editada per l’Institut d’Estudis Autonòmics. L’acte tengué lloc a la seu
d’aquesta institució i coincidí amb la celebració del Dia del Consumidor.
21 de març: el president es reuneix amb Concepción Sartorio Acosta, secretària
general de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports.
30 de març: en el marc de la roda de contactes previs a l’elaboració d’un nou
Estatut d’autonomia, la vicepresidenta del Govern Rosa Estaràs Ferragut,
immediatament després de la primera sessió del Ple, visita el CES i explica el
projecte.
4 d’abril: primera de les reunions que l’assessor econòmic té amb Joan Pons
Ordinas, de la Delegació Provincial Institut Nacional d’Estadística, per preparar
la publicació L’enquesta de serveis a les Illes Balears, reunions que tengueren
continuïtat el 26 d’abril, el 6, 13, 17 de maig i el 20 i 24 de juny.
8 d’abril: el president i el secretari general formen part del públic convidat a l’acte de lliurament del VII Premi Periodístic “Auditoría Pública” que, organitzat per
la Sindicatura de Comptes, tengué lloc a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.
11 d’abril: el president, el secretari general i l’assessor econòmic es reuneixen
amb Alfonso Ruiz Abellán i Florencio Ingelmo, director provincial i secretari provincial de l’INSS, respectivament.

14 d’abril: el president, l’assessor econòmic i Vicenç Tur Tur, president de la
Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient del
CES es reuneixen amb la directora general d’Economia del Govern, Maria
Marquès Caldentey. També hi són presents Miquel Font Rosselló, director de
l’Institut Balear d’Estadística (IBAE), i Isabel Socias Rosselló i Alejandro Valdivia
Schneider, tècnics de la Direcció General d’Economia. Es parlà sobre un possible estudi sobre el sector de la construcció.
15 d’abril: el president i l’assessora jurídica assisteixen a la presentació de la
publicació Las modificaciones presupuestarias. Un análisis en el ordenamiento
financiero del Estado y en el de las Comunidades Autónomas, d’Apolonia
Andreu Mestre, publicació editada per Lex Nova amb la col·laboració de l’Institut
d’Estudis Autonòmics. L’acte tengué lloc a la seu d’aquesta institució.
18 d’abril: el president, en qualitat d’exbatle, és un dels homenatjats a l’acte en
reconeixement institucional als batles de Mallorca, organitzat per la Conselleria
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11 d’abril: el president i l’assessor econòmic visiten Antoni García Moles, director Provincial de l’NEM - Servicio Público de Empleo.
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d’Interior del Govern de les Illes Balears per commemorar el 25 anys d’ajuntaments democràtics. L’acte tengué lloc al pati del Castell de Bellver.
27 d’abril: el president i l’assessor econòmic assisteixen al Seminari de Comunicació de la Innovació, organitzat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Hi intervingueren Jaime del Castillo Hermosa (INFYDE); José Luis Carrascosa (Fundació COTEC); Marta Jacob Escauriaza (directora general d’R+D+I); Mikel Landabaso Álvarez (cap adjunt de
la Unitat Espanya de la Direcció de Política Regional de la Unió Europea). La
cloenda fou a càrrec del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís. A.
Ramis d’Ayreflor Cardell.
4 de maig de 2005: el president assisteix a la inauguració de l’exposició de projectes cofinançats amb fons europeus que, dins del marc dels actes de commemoració del Dia d’Europa, organitzà el Centre Balears Europa.
9 de maig: el president és una de les autoritats convidades a l’acte de benvinguda a Ses Alteses Reials els Prínceps d’Astúries amb motiu del seu viatge oficial a la comunitat autònoma, que tengué lloc a la Llotja. Així mateix, també
assisteix al dinar que se’ls ofereix a l’Hotel Victòria.
9 de maig: el president acut a l’acte institucional en commemoració del Dia
d’Europa al Castell de Bellver. Després del discurs institucional, es lliuraren els
premis Centre Balears Europa; el Premi Ciutadà Europeu de l’Any i el Premi
Europeu a la Integració a les Illes Balears.

Relacions amb el Parlament, Govern i Administració.
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13 de maig: el secretari general és presents a la recepció oficial en honor de Ses
Alteses Reials els Prínceps d’Astúries que tengué lloc a la Llonja de Palma i que
fou l’acte de comiat de la seva visita oficial a la comunitat autònoma.
18 de maig: el president i l’assessor econòmic formen part del públic present al
Encuentro 2005 Economía Balear, organitzat pel Foro de la Nueva Economía així
com a la conferència-dinar que impartí al final de la trobada el president Matas.
21 de juny: el president i l’assessor econòmic visiten el president de l’Institut de
Serveis Socials i Esportius del CIM, Antoni Serra Torres.
ER TRIMESTRE
14 de juliol: el secretari general i l’assessora jurídica són dos dels autors de la
publicació de l’Institut d’Estudis Autonòmics La constitució de 1978. Anotacions
des de la perspectiva balear i formen part del públic assistent a l’acte de presentació, que tengué lloc a la Capella del Consolat de Mar.
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27 de setembre: el president i el secretari general es reuneixen amb el conseller,
Cristóbal Huguet Sintes, i el secretari general, Miguel Sendín Rebassa, de la
conselleria de Treball i Formació.
3 d’octubre: el president té una reunió de treball amb el conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació, Lluís Ramis d’Ayreflor Cardell.
4 d’octubre: el president està entre el públic present en la intervenció del president Jaume Matas Palou dins del marc del Debat sobre l’orientació política general del Govern de les Illes Balears a la seu del Parlament. També assisteix
l’endemà a la intervenció dels grups parlamentaris.
7 d’octubre: el president i el secretari general van a la presentació de l’obra
Règim jurídic urbanístic del sòl rústic de les Illes Balears, del Dr. Jaume Munar
Fullana, editada a l’Institut d’Estudis Autonòmics amb la col·laboració del
Consell de Mallorca i la UIB.

16 i 17 de novembre: el president i el secretari general formen part dels assistents al 1er Encuentro Institucional de Calidad en el Sector Público:
Experiencias en la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad en Illes
Balears que, organitzat per la Tresoreria General de la Seguretat Social, tengué
lloc a l’Hotel Victoria de Palma.
22 de novembre: el president acut a l’acte inaugural d’Illes Balears Forum: Sport
and Tourism Global Network for Regional Development, que tengué lloc a la
Llotja de Palma. Els actes, organitzats pel Nóos Institute, foren patrocinats pel
Govern de les Illes Balears.
2 de desembre: té lloc a la capella del Consolat de Mar l’acte de presentació de
l’obra El marc jurídic del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, de Pere
Aguiló Crespí, volum núm. 5 de la col·lecció “L’esperit de les lleis”, de l’Institut
d’Estudis Autonòmics. Formaren part de la Mesa de presentació: Ramon Socias
Puig, delegat del Govern a les Illes Balears; Maria Rosa Estaràs Ferragut,
vicepresidenta del Govern de les Illes Balears; Cristóbal Huguet Sintes, con-
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Presentació a organitzacions socials
i mitjans de comunicació

9 de novembre: el president forma part del públic present al conjunt d’actes
d’Iniciatives per l’ocupació 2005: el 3r Fòrum d’Ocupació i Emprenedors (el secretari general també és present a l’acte d’inauguració); la 2ª Mostra de mitjans
de prevenció de la construcció, que incloïa un cicle de conferències, i la Conferència europea sobre turisme social, creixement econòmic i ocupació. Així mateix, és un dels convidats al sopar de gala que tengué lloc el 10 de novembre.
Iniciatives per l’ocupació 2005 fou coorganitzat per la Conselleria de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma.
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seller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears; el president del CES;
Felisa Vidal Mercadal, directora dels Serveis jurídics de la comunitat autònoma,
i l’autor i secretari general del CES, Pere Aguiló Crespí.
6 de desembre: el president és una de les autoritats convidades a l’acte institucional commemoratiu del Dia de la Constitució, que té lloc al Palau de l’Almudaina de Palma.
30 de desembre: el president assisteix al pregó de la Festa de l’Estendard 2005
a càrrec de Miquel Alenyà Fuster (conseller del CES) a la sala de sessions de
l’Ajuntament de Palma. Així mateix, també es present l’endemà a la col·locació
de l’Estendard Reial i de la Cimera del rei Martí a la plaça de Cort de Palma i a
la solemne missa concelebrada a la Seu de Mallorca.

3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS.

Relacions
amb altres institucions

12 de gener: el secretari general assisteix a l’acte de signatura d’ampliació de
competències del Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB)
per part del president de la CAEB (i vicepresident 1r del CES) Josep Oliver Marí,
i els secretaris generals de CCOO, Josep Benedicto Lacomba, i UGT, Llorenç
Bravo Muñoz. L’acte, que es féu a la capella del Consolat de Mar, també comptà amb la presència de la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals,
Rosa Estaràs Ferragut, i el conseller de Treball i Formació, Cristóbal Huguet
Sintes, a més de la directora general de Treball, Margalida Pizà Ginard. A partir
d’aquell moment, la nostra comunitat es convertí en la primera de l’Estat en que
un òrgan d’arbitratge i mediació assumeix les competències plenes per resoldre
tot tipus de conflicte laboral.
18 de febrer: el president i el secretari general formen part del públic de la taula
rodona “La Constitució europea: aspectes socials”, i al posterior lliurament de
diplomes del curs “I’Expert universitari en relacions laborals: la pràctica judicial”,
que organitzà l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears.
Intervingueren al debat: Ignacio García-Perrote Escartín, catedràtic de Dret del
Treball i la Seguretat Social de la Universitat de Castella-La Manxa; José Luis
Monereo Pérez, catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social de la
Universitat de Granada; Manuel Carlos Rodríguez-Piñero Royo, catedràtic de
Dret del Treball i la Seguretat Social de la Universitat de Granada i conseller del
Consell Econòmic i Social del Regne d’Espanya, i Tomàs Sala Franco, catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Universitat de València i president de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius.
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21 de febrer: el secretari general visita Antoni Terrasa Garcia, president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
11 de març: el president comparteix un berenar de treball amb el director general de Caixa de Balears “Sa Nostra”, Pere Batle Mayol.
11 de març: Xavier Mora Cuevas, del Centre de Recerca Econòmica, visita el
CES i es reuneix amb el secretari general i l’assessor econòmic, per parlar de
la Jornada sobre els Pactes Locals d’Ocupació.
15 de març: el president i el secretari general es reuneixen amb el nou delegat
general de “La Caixa “ a les Illes Balears, Robert Leporace Roig.
19 d’abril: el secretari i l’assessor econòmic s’entrevisten amb Pere J. Barceló
Obrador, jutge degà del partit judicial de Palma.
26 d’abril: el president assisteix a la Jornada Tècnica sobre Eleccions Sindicals,
organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
en col·laboració amb la Conselleria de Treball i Formació. En fou el ponent
Francisco Javier Hernández Manera (graduat social i responsable de l’Oficina
d’Eleccions Sindicals de la Conselleria de Treball i Formació).
6 de maig: el president forma part del públic convidat als actes del Dia del
Cooperativisme organitzat per la Unió de Cooperatives de Treball Associat de
les Illes Balears (UCTAIB).
25 de maig el president d’AMIB (Associació de Muicipis de les Illes Balears),
Gabriel Matas Alcover visita la seu del CES per parlar amb el secretari general
de la Jornada sobre els Pactes Locals d’Ocupació
30 de maig: Joana Alomar Serra, secretària general de la FELIB (Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears) rep el secretari general i tracten sobre la
Jornada sobre els Pactes Locals d’Ocupació

15 de juliol: el president assisteix a l’acte solemne que organitza l’Il·lustre
Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears de Jura de nous
col·legiats i lliurament de diplomes als col·legiats amb 15 anys de col·legiació.
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14 de juny: el president assisteix a la presentació de la Memòria de l’Estalvi Ètic
de Colonya Caixa Pollença, acte presidit pel conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears, Lluís Ramis d’Ayreflor Cardell, i pel
president de Caixa Colonya, Martí Torrandell Orell.
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19 de juliol: el president forma part del públic assistent de la cerimònia de graduació del curs 2004-2005 de la UIB.
15 de setembre: el president, el secretari general i l’assessor econòmic són a la
presentació de l’Informe econòmic i social de les Illes Balears 2004, elaborat pel
Centre de Recerca Econòmica i que va anar a càrrec del seu director, Antoni
Riera Font.
22 de setembre: el secretari general assisteix al 1r Congrés Nacional de Responsabilitat Civil a les Balears, organitzat per la Comissió d’Advocats de Dret de
la Circulació, Responsabilitat Civil i Assegurances de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears i la Fundació de l’Escola de Pràctica Jurídica.
22 de setembre: el president assisteix a l’acte de lliurament del Premis anuals
que atorga la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera.
27 de setembre: el gerent de la Fundación Iberostar, Pere Pizà Palmer, visita
institucionalment la seu del CES.
13 i 14 d’octubre: el secretari general assisteix al “IV encuentro entre el Consejo
General del Poder Judicial y el Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España” que tengué lloc a l’Auditòrium de Palma. El
tema principal de la Trobada fou “La situación del trabajador extranjero en
España”. Així mateix, el president és un dels convidats al sopar de gala que va
cloure les jornades.

Relacions
amb altres institucions

27 i 28 d’octubre: el president i el secretari general són uns dels assistents a les
Jornades tècniques que, en commemoració del seu 10è aniversari, organitza el
TAMIB a la seva seu. La inauguració i la cloenda fou a càrrec del conseller de
Treball i Formació, Cristóbal Huguet Sintes. La conferència inaugural, “El contracte de transacció”, la impartí Pedro Munar Bernar, professor titular de Dret
Civil de la UIB i magistrat suplent de l’Audiència Provincial de Balears. La seguí
una taula rodona entre representants de CEOE, CCOO i UGT sobre “Les relacions laborals. Perspectives de futur”. A l’endemà, el ponent fou Ramon Alzate
Sáiz de Heredia, catedràtic d’Anàlisi i Resolució de conflictes de la Universitat
del País Basc i director científic del Centre Universitari del Centre de
Transformació de Conflictes. A més, tant el president com el secretari general
són convidats al sopar de gala del 27 d’octubre.
3 de novembre: tant el president com l’assessor econòmic formen part del públic
a la presentació de l’Anuari d’Educació de les Illes Balears 2005 de la Fundació
Guillem Cifre de Colonya.
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8 de novembre: el president acut a la conferència “Les infraestructures silencioses a l’Arc Mediterrani: capital humà i capital socialista a les Illes Balears”,
que impartí Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia Aplicada a la
Universitat Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espanya. Aquest acte es féu
dins del marc de les IV Jornades Econòmiques de l’Euram, organitzades per
l’Institut Ignasi Villalonga.
10 de novembre: el president acut a la sessió oberta de les Jornadas de Trabajo
Cámaras de Comercio Eurorregión Pirineos-Mediterráneo que, organitzades
per la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera es feren a Palma a
la seu d’aquesta institució.
17 i 18 de novembre: té lloc a l’Hotel Palas Atenea de Palma el Congrés Internacional de Turisme de l’Euram: “Euroregió L’arc mediterrani. El turisme del
segle XXI”. El president n’és un oient. Aquest fou un dels actes de les IV
Jornades Econòmiques de l’Euram, organitzades per l’Institut Ignasi Villalonga.
Un altre en fou la Nit Econòmica, que consistí en un sopar i en intervencions
diverses així com en el lliurament dels premis Nit Econòmica de l’Euram. El
president també hi assisteix.
17 i 18 de novembre: el president i el secretari general van a les Jornades sobre
els Problemes Actuals dels Drets Fonamentals a l’Empresa. Les organitzaren
l’Escola Universitària de Relacions Laborals de la UIB a la sala d’actes del
Seminari Diocesà.
21 de novembre: el president es un dels convidats a la I Jornada sobre Energía
Renovable que tengué lloc al Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca
organitzada per Comercial Jordi amb la col·laboració de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears; el Consell de Mallorca
i TIRME.

5 de desembre: Rigoberta Menchú pronuncià la conferència “La inmigración:
una realidad social” al Centre Cultural de Sa Nostra de Palma en un acte coorganitzat per la Fundació Iberostar i Sa Nostra. El president estigué entre el
públic.
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21 i 22 de novembre: tenen lloc a la sala d’actes del COAIB les IV Jornades
sobre ordenació del territori: Recuperació d’espais turístics. Actuacions urbanístiques i territorials. Programes estratègics de renovació turística. Organitzades
pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, el president i l’assessor
econòmic es comptaren entre els assistents.
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3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES.
22 de febrer: el president i l’assessor econòmic viatgen a Formentera on compareixen a la reunió de la PIME d’aquesta illa i hi presenten la Memòria del CES.
Hi son presents, entre d’altres, els consellers del CES Joan Serra Mayans i Jane
Wenham Cooks i el secretari de la PIME d’Eivissa-Formentera Carlos Eznarriaga Fernández.
23 de febrer: el president té un dinar de feina amb representants de PIME
Balears: Antoni Juaneda Anglada, president de PIME Balears i PIME Menorca;
Francesc Horrach Estarellas, president de PIME Mallorca; Mariano Riera Riera,
president d’Eivissa-Formentera i Juan José Díez Moya, secretari i gerent de
PIMEB. Els tres darrers són, a més, consellers del CES.
4 de maig: el president forma part del públic convidat a l’acte de lliurament del
Premi “Empresari de l’any 2004”, que atorga l’Associació de Restauració de
PIMEM.
16 de setembre: el president rep en nom del CES un dels premis que atorgà
l’Associació de la Petita i Mitjana Empresa Industrial de Mallorca dins del marc
dels “I premis a la Indústria de Mallorca”, acte que fou seguit per un sopar-homenatge. També hi és present l’assessor econòmic. Els motius d’aquest premis al
CES foren: “excel·lents informes socioeconòmics, el material únic de consulta
del seu banc de dades i pel disseny d’estratègies de futur per a la indústria de
Mallorca”.
20 de setembre: el president assisteix al III Congrés Ordinari de la Federació de
Treballadors de Comerç, Hoteleria-Turisme i Joc d’UGT Balears que tengué lloc
a Calvià.

Relacions amb les organitzacions
i institucions representades
en el CES

28 i 29 de setembre: el president assisteix a l’XIè Congrés Ordinari de l’UGT
Illes Balears que va tenir lloc a Ciutadella.
6 d’octubre: el president assisteix al Congrés de la Federació de Treballadors
de Comerç, Hosteleria, Turisme i Joc (FCHTJ) de la UGT de les Illes Balears.
25 d’octubre: el president és entre l’auditori de la taula rodona “Reptes que
plantegen els fluxos migratoris en l’àmbit sanitari” , formada per Jaume Orfila
Timoner, director general d’Avaluació i Acreditació del Govern de les Illes
Balears; Antoni Pallicer Orzaiz, director general de Salut Pública i Participació
del Govern de les Illes Balears; Alfonso Ballesteros Fernández, president de la
Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de les Illes Balears; Antoni Riera Font,
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professor del Departament d’Economia Aplicada de la UIB. Moderà Miquel
Triola i Font, president del Consell Social de la UIB. Aquest fou un del programa
d’actes que sota el títol “Reptes que plantegen els fluxos migratoris a la nostra
comunitat” organitzà el Consell Social de la UIB. Altres escales del cicle foren
els “Reptes que plantegen els fluxos migratoris en l’àmbit educatiu” – el 8 de
novembre-, i “Reptes que plantegen els fluxos migratoris en l’àmbit dels drets
fonamentals”.
10 de novembre: el president està entre els convidats al Congrés de la Federació de Serveis Públics (FSP) de la UGT de les Illes Balears.
22 de novembre: el president acut novament a un congrés d’una federació
d’UGT. En aquest cas fou el 3r Congrés de la Federació de Serveis (FES).
1 de desembre: el president és un dels oients de la “Charla sobre Reciclaje de
Residuos” que organitzat per UNAE es féu a la seu de Palma d’aquesta institució.

3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT
Els dies 21 i 22 d’abril va tenir lloc la Trobada anual dels Consells Econòmics i
Socials d’Espanya, que en aquesta ocasió organitzà el Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Hi acudiren representants dels CES de: Andalusia, Aragó, Canàries, Cantàbria,
Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Catalunya, Ciutat Autònoma de Ceuta,
Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, La Rioja,
Múrcia, País Basc i Regne d’Espanya.
Els dies 20 i 21 d’octubre va tenir lloc la II Trobada anual dels Consells
Econòmics i Socials d’Espanya, que torna organitzar el Consell de Treball,
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La benvinguda fou a càrrec del president del CTESC, Rafael Hinojosa Lucena,
i del president del CES del Regne d’Espanya, Jaime Montalvo Correa. A més,
hi intervingué Josep Ma Rañé Blasco, conseller de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya. Després d’una reunió de coordinació de presidents i
secretaris generals dels CES, a més de l’informe i valoració dels treballs de
l’Àrea de Documentació i Informació dels CES (a càrrec del CES de Galícia),
seguiren les ponències “La competitividad de la economía española”, pel Dr.
Joaquim Novella Izquierdo, catedràtic de Política econòmica de la Universitat de
Barcelona i membre del grup III del CTESC i “El estatuto de la empresa anónima europea”, per Miquel Roca Junyent.

i

nforme d’activitats

2005

Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). La trobada s’estructurà en dues jornades: a la primera, i després de la benvinguda a càrrec del president del
CTESC, es féu una reunió de coordinació de presidents i secretaris generals. Al
segon dia hi hagué dues ponències amb posteriors col·loquis sobre “El nou sistema de finançament de les comunitat autònomes” i “La responsabilitat social de
l’empresa”.

3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
El contingut de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de
les Illes Balears 2003 tengué eco a:
-

-

-

-

“El número de pobres aumenta un 80% en las Islas en un año: ya hay
100.000. El CES es tajante: 25.000 familias carecen de los recursos
necesarios para una vida digna. Uno de cada doce hogares no llega al
final de mes. Jubilados y parados son los involuntarios protagonistas
de este drama” a El Mundo / El día de Baleares (portada, 05.01.2005)
“El número de familias pobres de Baleares se ha disparado un 80% en
un año: ya hay 25.000 que no llega a fin de mes: Miseria. El Consejo
Económico y Social concluye que uno de cada 12 hogares pasa por
serias dificultades económicas. Las penurias alcanzan a 100.000 personas. Los jubilados y parados son los que más padecen esta situación” a El Mundo / El día de Baleares (05.01.2005)
“Las Pitiüses fueron las islas menos ‘solidarias’ de Baleares en 2003:
Los ingresos de las iniciativas de inserción laboral cayeron un 5,6%,
mientras los ingresos generados por los fondos de cooperación y solidaridad se desplomaron un 1,4%, en contra del resto del archipiélago”
a El Mundo / El día de Baleares Eivissa i Formentera (10.01.2005)
“Crecer de otra manera” a Diario de Mallorca (editorial, 09.01.2005)

La signatura de l’acord interprofessional que convertí el TAMIB en l’únic àmbit
per resoldre qualsevol tipus de conflicte laboral comptà amb la presència del
secretari general del CES, fet que fou reflectit a:

Relacions amb els altres
CES de l’Estat

-

-

88

“Sindicats i patronal fan una passa ‘definitiva’ en la mediació laboral:
Els agents socials fan del Tamib l’únic àmbit per solucionar conflictes”
a Diari de Balears (13.01.2005)
“El TAMIB asume competencias plenas en materia de mediación laboral: Cualquier conflicto laboral que se produzca en las Islas podrá ser
resuelto en el tribunal de arbitraje” a Última Hora (13.01.2005)
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La publicació de La negociació col·lectiva a les Illes Balears. Informe. Estudi tècnic es va ressenyar a:
-

“Biblioteca: La negociació col·lectiva a les Illes Balears. Informe. Estudi
tècnic” a Prevenció i salut laboral: Revista de seguretat, salut i medi ambient a l’àmbit del treball (núm. 6, gener 2005, publicació electrònica)

La Jornada sobre la Negociació Col·lectiva a Espanya es va recollir a les
següents notícies en premsa escrita:
-

“La CAEB cree necesario reformar el sistema de negociación colectiva” a Última Hora (26.02.2005)
CAEB vol flexibilitat a la negociació col·lectiva per garantir la competitivitat” a Diari de Balears (26.02.2005)
“El CES aconseja tener en cuenta la productividad para establecer los
salarios y jornadas laborales” Diario de Mallorca (26.02.2005)

La Jornada sobre la Negociació Col·lectiva a Espanya es recull a:
-

“La Confederació Empresarial, escenario de la Jornada sobre la
Negociación Colectiva en España” a Empresa Balear (marzo/abril
2005 nº 52).

La Jornada sobre l’Euroregió ha aparegut als diaris:

-

“Jornadas sobre la Eurorregión” a El mundo (7.06.2005)
“El CES organiza un debate sobre la Eurorregión” a Diario de Mallorca
(9.06.2005)
“Expertos analizarán el papel y los objetivos de la Eurorregión” a
Última Hora (9.06.2005)
“Una vintena d’experts debatrà a Palma el paper de l’Euroregió” a Diari
de Balears (9.06.2005)
“Jornadas sobre la Eurorregión” a Última Hora (10.06.2005)
“Jornades sobre l’Euroregió” a Diari de Balears (10.06.2005)
“Representantes de la eurorregión subrayan la necesidad de implicar a
la sociedad” a Diario de Mallorca (10.06.2005)

La presentació de la publicació L’enquesta de serveis a les Illes Balears es
recull a:
-

“Las empresas turísticas de Balears generan el 42% de su negocio en
el resto de España: El sector servicios factura fuera de las Islas 360

89

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

i

nforme d’activitats

2005

millones más que las empresas no residentes en Balears” a Última
Hora (30.06.2005)
-

-

-

“Las empresas turísticas de Balears generan el 42% de su negocio en
resto de España: El sector servicios factura fuera de las Islas 360 millones más que las empresas no residentes en Balears” a Última Hora
Menorca (30.06.2005)
“Les empreses turístiques balears fan un 42% del negoci a altres
regions: El 25% de la facturació estatal d’agències de viatge es fa a les
Illes” a Diari de Balears (30.06.2005)”
“Las empresas turísticas de Balears facturan el 42 por ciento en el
exterior: La actividad del comercio supera el turismo en volumen de
negocio, según datos del INE” a Diario de Mallorca (30.06.2005)”

La jornada “Els Pactes Locals d’Ocupació (PLO): experiències i futur” va ser
recollida a:
-

“El CES celebra hoy unas jornadas sobre ocupación” a Diario de
Mallorca (14.07.2005)
“Jornada en Inca de pactos de ocupación” a Última Hora (15.07.2005)
“Unas 60 personas analizan los pactos locales de ocupación” a Diario
de Mallorca (15.07.2005)
“Inca: Jornada de pactes locals d’ocupació” a Diari de Balears
(15.07.2005)

Diverses referències al CES han aparegut als diaris:
-

-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

“El sector immobiliari també creix” a Diari de Balears (18.07.2005) en
referència a la publicació L’enquesta de serveis a les Illes Balears que
publicà el CES en juny de 2005
“La Caeb pide que los presupuestos tengan en cuenta a la iniciativa
privada: CCOO reclama a Ramis d’Ayreflor más esfuerzo para desarrollar planes de desestacionalización” a Diario de Mallorca
(26.07.2005) sol·licitud de reforçament del recursos del CES.
“Los ancianos de Sant Lluís quieren seguir residiendo en sus casas” a
Última Hora Menorca (15.09.2005), en referència a la Memòria del
CES de l’any 2003

El premi que Pimem va atorgar al CES ha aparegut als diaris:
-
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“Pimem Industria de Mallorca entrega sus premios anuales” a El
Mundo / El día de Baleares (17.09.2005)
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“Pimem premia Bodegas Crestatx com la millor empresa industrial:
l’associació celebrà la primera edició del guardons pel sector” a Diari
de Balears (17.09.2005)
“Rosselló: <<Somos necesarios para equilibrar el tejido económico de
Balears>>: Industria-PIMEM entrega sus premios al CES, Joan Oliver,
Juan Trias y Bodegas Crestatx” a Última Hora (17.09.2005)
I també es recull al número de setembre de l’Informatiu: Periòdic d’informació Petita i Mitjana Empresa de Mallorca.

La Trobada d’Economistes de Llengües Neollatines es recull a:
-

Secció de novetats de la pàgina web de la Universitat de les Illes
Balears (22.09.2005)
“Economia” a Diari de Balears (23.09.2005)
“Encuentro de expertos” a Última Hora (23.09.2005)
“Jornadas sobre desarrollo económico en la Universidad” a Diario de
Mallorca (23.09.2005)

-

-

-

-

-

“Francesc Obrador. El presidente del Consell Econòmic i Social (CES)
presenta la Memoria de 2004 sobre la economía, el trabajo y la sociedad en Baleares” a Última Hora (29.11.2005)
”El problema més greu de la societat balear és el seu baix nivell educatiu: el CES demana més esforç inversor per corregir la situació i
millorar la productivitat” a Diari de Balears (30.11.2005)
”El CES sitúa el abandono de estudios como el principal problema de
Balears: la memoria de 2004 reclama fuertes inversiones para mejorar
la competitividad de la economía” a Diari de Mallorca (30.11.2005)
“El abandono de los estudios en secundaria es el “problema social más
grave” de Baleares” a El Mundo (30.11.2005)
“Los estudiantes desertan antes de llegar a la universidad” a Qué!
Mallorca (30.11.2005)
“Balears pierde competitividad por las bajas tasas de alumnos universitarios y de bachillerato” a Última Hora (30.11.2005)
“Memoria del CES” a Diari de Balears (1.12.2005)
”La familia tradicional deja paso a los nuevos hogares: según la memòria sobre l’economia, el treball i la societat de Balears” a Qué! Mallorca
(1.12.2005)
”El turismo es y será nuestra principal fuente de generación de riqueza, ocupación y bienestar social: Presentada la memoria anual del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears” a [E] de Mallorca
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Relacions amb els mitjans
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La presentació, a Palma, de la Memòria del CES sobre economia, treball i societat de les Illes Balears 2004 va ser recollida a:
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Información de personas, empresas y negocios suplement de Última
Hora (1.12.2005)
La presentació, a Eivissa, de la Memòria del CES sobre economia, treball i
societat de les Illes Balears 2004 va ser recollida a:
-

”Las Pitiüses tienen el mayor índice de tratamientos de desintoxicación
de Baleares” a Diario de Ibiza (13.12.2005)
”Las Pitiüses registraron en el año pasado el menor crecimiento de las
islas con un 0,96%” a El Mundo Ibiza y Formentera (13.12.2005)
”La economía de las Pitiüses creció un 0,96% en 2004, por detrás de
Mallorca y Menorca” a Última Hora Ibiza (13.12.2005)

La presentació, a Menorca, de la Memòria del CES sobre economia, treball i
societat de les Illes Balears 2004 ha aparegut als diaris:
-

“El CES revela que la economía menorquina crece pese al retroceso
del sector turístico” a El Mundo (16.12.2005)
“La economía insular superó en una décima la balear en 2004” a
Menorca (16.12.2005)
“Desde 2002, Menorca es la isla que mejor se recupera económicamente” a Última Hora Menorca (16.12.2005)

Altres articles referents als continguts de la Memòria del CES de l’any 2004:
-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

”El compte enrere” (article d’opinió) a Diari de Mallorca (05.12.2005)
“Advierten que la UNED y al Universitat Oberta de Catalunya son clara
competencia para la UIB” a Diari de Mallorca (05.12.2005)
“La UNED y la UOC tienen cada vez más alumnos frente al estancamiento de la Universidad balear” a El Mundo (5.12.2005)
“El ritmo de crecimiento de la población balear se triplica tras la regularización de inmigrantes” a El Mundo (5.12.2005)
“Baleares es la comunidad con menos hogares tradicionales: el 25 %
los ocupa una sola persona” a El Mundo (12.12.2005)
“Baleares crece por debajo de las medias española y europea” a La
Economía Balear suplement de El Mundo (13.12.2005)
“La sanidad pública llega al 100% de los pitiusos, la mejor cobertura de
las Islas” a El Mundo (19.12.2005)

Més referències al treball del CES:
-
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“Las leyes de la Mujer y de la Juventud, listas para su aprobación” a
Última Hora (15.12.2005)
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Relacions amb els mitjans
de comunicació

A més, enguany s’ha anunciat la presentació de la Memòria del CES 2004 al
diaris: Diari de Balears, Diari de Mallorca, El Mundo i Última Hora.
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Capítol quart:
GESTIÓ DELS RECURSOS
HUMANS, EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST
I DOCUMENTACIÓ

4.1.

El pressupost del CES en el 2005 i la
seva execució.

4.2.

L’arxiu documental del CES i la pàgina
web.

i

nforme d’activitats

2005

4.1. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CES EN EL 2005
L’exercici de 2005 és el quart any de funcionament del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears amb una dotació pressupostària pròpia, la qual cosa
ha permès que, amb aquesta disposició de recursos materials i humans i l’experiència acumulada d’anys anteriors, el CES desenvolupi amb normalitat la
seva tasca com a òrgan consultiu i continuï donant a conèixer la institució, la
seva activitat i els seus dictàmens, estudis i opinions.
De conformitat amb el que estableix l’article 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), el CES ha disposat per a l’acompliment de les seves finalitats,
durant l’exercici de 2005, dels recursos econòmics que a aquest 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 2005 presentava una dotació de
crèdit definitiu de 836.289,54 euros. D’aquest total, 737.621,89 euros corresponien a despeses de funcionament (despeses de personal, despeses corrents i transferències corrents), i la resta de 98.667,65 euros a inversions reals.
El pressuposts per al 2005 presenta la següent distribució per capítols:
DESPESES 2005
Capítol 1- Despeses de personal
Capítol 2- Despeses corrents
Capítol 4- Transferències corrents
Capítol 6- Inversions reals
TOTAL

Crèdit definitiu
379.900,45
209.280,00
148.441,44
98.667,65
836.289,54

Executat
360.895,14
194.514,07
148.441,44
97.594,00
801.444,65

Percentatge
95,00 %
92,94 %
100 %
98,91 %
95,83 %

El nivell d’execució global del pressupost de despeses del CES per al 2005,
mesurat mitjançant el percentatge que suposen les obligacions reconegudes en
relació al crèdit definitiu, és del 95,83 %, mentre que l’execució per capítols és
la següent: Capítol 1 (95,00 %), Capítol 2 (92,94 %), Capítol 4 (100 %) i Capítol
6 (98,91 %).

Les despeses corrents més importants del CES, a banda dels arrendaments
dels locals i del servei de neteja, corresponen als conceptes de dietes, locomoció i trasllats dels membres dels òrgans col·legiats de la pròpia institució
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(Plenari, Comissió Permanent i comissions de treball), a reunions, conferències
i cursos, ocasionades per les activitats institucionals realitzades i de les quals
s’informa detalladament en aquest Informe i, finalment, en el concepte d’Estudis
i treballs tècnics necessaris per a l’elaboració de certs dictàmens, estudis i publicacions.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
El capítol 4 del pressuposts del CES recull l’assignació de funcionament a les
organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels Grups I i II del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulada pel seu propi
Reglament, aprovat pel Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140,
de 22 de novembre), per Resolució del president del CES de 27 de febrer de
2004 (BOIB núm. 35, de 11 de març de 2003), tot d’acord amb la Resolució de
la Presidència del CES de 7 d’abril de 2003 (BOIB núm. 59 ext. de 28 d’abril de
2003) i per la convocatòria del 2005 mitjançant Resolució de 3 de març (BOIB
núm. 40 de 10 de març de 2005).
Per altra part, també s’han imputat a aquest capítol les mensualitats corresponents a les beques per a la formació del Programa TUO (Titulats Universitaris a
l’Ocupació), signat amb la Universitat de les Illes Balears.
INVERSIONS
Les inversions reals més destacades, efectuades durant l’exercici de 2005 i amb
càrrec al capítol 6 del Pressupost, han estat les destinades a la dotació per a
publicacions i mobiliari.
D’altra banda, en referència a les despeses en inversions de caràcter immaterial, destaca en primer lloc la realització, edició i publicació de 1000 exemplars en
paper i 1000 en CD-Card de la Memòria del CES 2004 sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears, així com d’altres detallades en el punt 2.3
d’aquest Informe (“Publicacions”).

4.2. L’ARXIU DOCUMENTAL DEL CES I LA PÀGINA WEB

Arxiu documental

4.2.1. L’arxiu documental
L’arxiu documental està format per:
- L’arxiu d’expedients administratius.
- El fons documental.
L’arxiu d’expedients administratius està format actualment per les sèries
següents:
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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 d’Àrea Social.
- Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i
Medi Ambient.
- Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals.
- Comissió de Treball d’elaboració de la Memòria Socioeconòmica.

Per facilitar la consulta dels continguts de les actes del Ple i de la Comissió
Permanent, s’ha elaborat una aplicació de gestió documental, que permet fer
cerques dins els textos, ja sigui amb llenguatge lliure o mitjançant paraules clau
o termes prèviament assignats. En aquest moment es poden consultar, tant per
text lliure com a partir de termes assignats, les 68 actes del Ple i de la Comissió
Permanent dels anys 2001 a 2005; i per text lliure les 10 actes de les
Comissions de Treball d’Àrea Social i d’Economia, Desenvolupament Regional
i Medi Ambient de l’any 2005.

Arxiu documental

El fons documental consta de:
Fons bibliogràfic, tant en suport paper com electrònic:
- Publicacions periòdiques:
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- Diaris locals (es conserva la darrera setmana).
- Revistes, butlletins, etc.
- Publicacions oficials (BOPIB, Diaris de Sessions del Parlament, …).
Obres de referència.
Monografies.
Estudis, informes, memòries, estadístiques.

Actualment es procedeix a l’organització dels fons: s’ha realitzat el registre, amb
un total de 1437 exemplars, amb 84 títols de revistes i butlletins, per a la seva
progressiva incorporació al catàleg automatitzat.
Es continuen introduint els registres en el programa gestor de bases de dades
documental, on actualment s’han processat 922 exemplars.
Per tal d’optimitzar l’espai, s’han començat a rebre alguns títols de publicacions
periòdiques en format electrònic (15).
Els fons es disposen per àrees d’interès i col·leccions (ordenades per número
de registre, ja que es troben a un soterrani amb poc espai per a l’ordenació per
matèries):
-

CES estatal.
CES autonòmics.
Ministeri de Treball, altres organismes i Espanya.
Govern de les Illes Balears (conselleries) i Illes Balears.
Unió Europea.
Sindicats.
General (Dret i legislació, economia, treball, etc.)

El servei de biblioteca i documentació ha ofert, entre d’altres, els següents serveis específics:
Arxiu documental

-
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Recerques d’informació (tant en paper com a través d’Internet).
Adquisició de publicacions: per donatiu, compra o préstec interbibliotecari.
Dossiers de premsa (segons els temes sol·licitats).
Col·laboració en l’elaboració de les publicacions i dictàmens del CES.
Manteniment dels continguts de la pàgina web del CES.
Manteniment dels continguts de la pàgina CES españoles en l’àmbit
balear.
Manteniment dels continguts de la base de dades conjunta de dictàmens i informes dels CES d’Espanya en l’àmbit balear.
Peticions externes d’informació.
Creació de carpetes amb material de consulta sobre diversos temes
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d’interès: documents del Centre de Recerca Econòmica de Sa NostraUIB, Notícies Econòmiques del Centro de Predicción Económica, Estadístiques diverses amb comparatives entre les Illes-Espanya-l’Unió
Europea, etc.
4.2.2. La pàgina web del CES
La informació del CES disponible a la pàgina web (http://ces.caib.es) s’ha anat
actualitzant amb la incorporació dels nous dictàmens, informes, publicacions i
normatives.
Des de l’any 2003, amb la incorporació al portal comú de CES espanyols, a l’adreça: http://www.ces.es/cesespa/index.htm, s’ha col·laborat en l’actualització
d’informació, amb la tramesa dels nous dictàmens aprovats, publicacions presentades, treballs en curs i notícies de la realització d’actes.

Arxiu documental

Des de l’any 2003, els documents del CES de Balears estan incorporats a la
base de dades conjunta de dictàmens i informes dels CES d’Espanya i de les
Comunitats Autònomes: http://www.ces.es/cgi-bin/sircgietbcca. S’han anat
enviant els nous dictàmens i treballs aprovats i publicats. El nombre de documents que hi ha introduïts actualment són 63.
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Capítol cinquè:
RESUM DEL PRIMER
MANDAT (2001-2004)
5.1.
5.2.

Introducció
Ple. Sessions i modificacions en la composició
5.3.
Comissió Permanent. Sessions i modificacions
en la composició
5.4.
Comissions de Treball. Sessions i modificacions
en la composició
5.5.
Els dictàmens i informes emesos durant
el primer mandat pel Ple i per la Comissió Permanent (2001-2004)
5.6.
Publicacions
5.7.
Elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de
les Illes Balears
5.8.
Celebració de Conferències, presentacions, compatrixences i seminaris en el
CES
5.9.
Relacions institucionals i amb els mitjans de comunicació
5.10. El pressupost del CES i la seva execució

Resum primer mandat (2001-2004)
5.1. Introducció
Dedicam aquest capítol a fer un resum de l’activitat del CES en el primer mandat. Això no obstant, aquest resum exclou l’any 2005 ja que el detall de l’activitat s’incorpora al seu informe corresponent.
L’esquema que hem seguit per fer aquest resum ens ha conduit a ser breus i
esquemàtics i a incloure, especialment, tots els actes, dades i esdeveniments
que es poden atribuir a la institució entesa com un col·lectiu.

5.2. Sessions i modificacions en la composició del Ple (20012004)
El dia 9 de juliol de 2001 se celebrà a la capella del Consolat de la Mar, seu de
la Presidència del Govern, la sessió constitutiva del Consell, en la qual
prengueren possessió tots els consellers. En aquesta sessió es donà suport al
candidat a la presidència del Consell Econòmic i Social, Francesc Obrador
Moratinos. Conseqüentment, el Consell de Govern a través de decret el nomenà
primer president i membre del Ple del Consell.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A partir de llavors, el Ple s’ha reunit en les ocasions següents
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Resum primer mandat (2001-2004)
Quant a la composició, el Consell de Govern després d’haver rebut les corresponents designacions anomenà, tal com ordena la Llei 10/2000, els primers
membres del Consell Econòmic i Social de les nostres Illes, ordenats en el tres
grups que hem vist. El Ple, un cop fets certs ajusts, quedà conformat per les persones següents:
Composició inicial del Ple del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears
Grup I: associacions empresarials
Membres titulars
MEMBRES TITULARS
Organització
o institució
Josep Oliver Marí

Organització o institució

Isabel Guitart Feliubadaló

CAEB

Antoni Pons Ribes

CAEB

Miquel Vidal Fullana

CAEB

CAEB

Manuel Gómez López

CAEB

Antonio Vilella Paredes

CAEB

Alfonso Ribas Prats

CAEB

Carlos Vidal Coll

CAEB

Jaume X. Rosselló Llabrés

PIMEB

Pablo Seguí Pons

PIMEB

Antonio Marqués Camps

PIMEB

Joan Serra Mayans

PIMEB

Grup II: organitzacions sindicals

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

Membres titulars

Organització o institució

Agustina Casanova Valdomar

CCOO

Ernest Surià Ruiz

CCOO

José Luis Reina Segura

CCOO

Ramón Carreras Torrent

CCOO

José A. Carmona Montalbàn

CCOO

José Navarro Campos

CCOO

Pedro Calvo Manteca

UGT

Carlos Moreno Gómez

UGT

Mateo Alorda Pascual

UGT

Andreu Ferrer Gomila

UGT

Manuel Pelarda Ferrando

UGT

Maite Silva Sànchez

UGT

tat de les Illes Balears
Lourdes Ramis Rebassa
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Resum primer mandat (2001-2004)
Grup III: organitzacions sectorials i institucions
Membres titulars

Rafel Dalmau i Maimó
Antoni Riera Ribes
Juli Mascaró Pons
Claudia de Haro Porres
Carles Manera Erbina
Lourdes Ramis Rebassa
Joan Rita Larrucea
Bartomeu Bennassar Vicens

Organització o institució

Sector Agrari
Sector Pesquer
Economia Social
Consumidors i usuaris
Universitat de les Illes Balears
Entitats locals
Protecció medi ambient
Govern de les Illes Balears

Miquel Alenyà Fuster

Govern de les Illes Balears

Joan Mayol Serra

Consell Insular de Mallorca

María Dolores Romeo Pérez

Consell Insular de Menorca

Francisco Luelmo Granados

Consell Insular d’Eivissa i Formentera

Mitjançant el Decret 77/2005, de 8 de juliol, de cessament dels membres del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 16 de juliol de 2005), es disposa el cessament de tots els membres del CES, titulars i
suplents, per expiració del termini del seu nomenament i la seva entrada en funcions fins a la presa de possessió dels nous membres. En aquest moment, la
composició era la mateixa que la que apareix a l’annex I del capítol I de l’Informe
d’activitats 2005 (Annex I. Composició del Ple. Titulars i suplents, p. 37)

5.3. Sessions i modificacions en la composició de la Comissió
Permanent (2001-2004)
El 26 de juliol del 2001, en el saló d’actes de la Conselleria de Treball i
Formació, se celebrà la primera sessió ordinària del CES, i s’elegiren els membres de la Comissió Permanent del Consell, que foren:
Titulars

Suplents
Isabel Guitart Feliubadaló (grup I,CAEB)

Suplents

Miquel Vidal Fullana (grup I, CAEB)

Joan Serra Mayans (grup I,PIMEB)

Jaume X. Rosselló Llabrés (grup I, PIMEB)

Manuel Pelarda Ferrando (grup II,UGT)

Andreu Ferrer Gomila (grup II, UGT)

José Navarro Campos (grup II, CCOO)

Ernest Surià Ruíz (grup II, CCOO)

Juli Mascaró Pons (grup III, economia social)

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

Lourdes Ramis Rebassa (grup III, entitats Locals) Joan Mayol Serra (grup III, Consell de Mallorca)
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Sessions i modificacions
en la composició del Ple
(2001-2004)

Titulars

Resum primer mandat (2001-2004)

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

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

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

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

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

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

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

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

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Juli Mascaró Pons (grup III)

Dolors Talens Aguiló (grup III)

Manuel Pelarda Ferrando (grup II)

Carlos Moreno Gómez

Membres suplents que en surten

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Andreu Ferrer Gomila (grup II)

Manuel Pelarda Ferrando (grup II)

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

Manuel Cámara Fernández (grup II)

Dolors Talens Aguiló (grup III)

Jerònima Bonafé Ramis (grup III)

Jerònima Bonafé (grup III)

Gabriel Company Bauzà (grup III)

Lourdes Ramis (grup III)

Antoni Fuster Zanoguera (grup III)

Membres suplents cessats

Membres suplents nomenats en el seu lloc

Ernest Suriá Ruiz (grup II)

Josep Navarro Campos (grup II)

Joan Rita Larrucea (grup III)

Luis Vallcaneras Nebot (grup III)

Joan Mayol Serra (grup III)

Bartomeu Planells Planells (grup III)

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

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

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

En la sessió del 25 de setembre del 2001 es va començar el procés de constitució de les Comissions de Treball del CES.
En la sessió ordinària del CES del 18 de desembre del 2001 es va determinar
la composició i presidència de les comissions de treball permanents:

109

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

5.4 Sessions i modficacions en la composició de les comissions
de treball (2001-2004)

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

Suplents

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

José Luís Reina Segura (grup II)

Alexandre Miquel Novajra (grup II)

Pedro Calvo Manteca (grup II)

Cecilio J.L. Serrano Montero (grup II)

Carles Manera Erbina (grup III)

Miquel Alenyà Fuster (grup III)

Rafel Dalmau Maimó (grup III)

Joan Mayol Serra (grup III)

Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals:
Titulars

Titulars
Isabel Guitart Feliubadaló (grup I)
Suplents

Suplents

Ana Reguera Rodríguez (grup I)

Manuel Gómez López (grup I)

Miguel Perelló Cuart (grup I)

José Navarro Campos (grup II)

Raquel Martin Jaurieta (grup II)

Manuel Pelarda Ferrando (grup II)

Diego Ruiz Molina (grup II)

Francisco Luelmo Granados (grup III)

Dolores Romeo López (grup III)

Juli Mascaró Pons (grup III)

Lourdes Ramis Rebassa (grup III)

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

Alfonso Ribas Prats (grup I)

Antonio Pons Ribas (grup I)

Nicolás Ripoll Vallori (grup I)

Ernest Surià Ruíz (grup II)

Bernat Riutort Serra (grup II)

Maite Silva Sánchez (grup II)

José Reyes Bazalo (grup II)

Bartomeu Bennàssar Vicens (grup III)

Claudia de Haro Porres (grup III)

Dolores Romeo Pérez (grup III)

Francisco Luelmo Granados (grup III)

ts
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Suplents

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

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

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

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Pedro Calvo Manteca (grup II)

Cecilio Serrano Montero (grup II)

Membres suplents que en surten

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Cecilio Serrano Montero (grup II)

Carlos Moreno Gómez (grup II)

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

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

José Luis Reina Segura (grup II)

Manuel Cámara Fernández (grup II)

Carles Manera Erbina (grup III)

José Ignacio Aguiló Fuster (grup III)

Rafel Dalmau Maimó (grup III)

Esteve Bardolet Jané (grup III

Membres suplents que en surten

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Alexandre Miquel Novajra (grup II)

Josep Navarro Campos (grup II)

Miquel Alenyà Fuster (grup III)

Margalida Payeras Llodrà (grup III)

Joan Mayol Serra (grup III)

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

2004
Membres suplents que en surten

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

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Rafael Borràs Ensenyat (grup II)

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

Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals
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DATA
05/07/2002
11/07/2002
30/07/2002
22/01/2003
05/02/2003
19/02/2003
05/03/2003
09/04/2003
21/03/2003
04/06/2003
09/07/2003
31/07/2003
21/01/2004
04/02/2004
05/05/2004

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

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

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

Resum primer mandat (2001-2004)

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

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Francisco Luelmo Granados (grup III)

Francesc Planells Costa (grup III)

Juli Mascaró Pons (grup III)

Dolors Talens Aguiló (grup III)

Membres titulars que en surten

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Diego Ruiz Molina (grup II)

Miguel Ángel Bordoy Marí (grup II)

Dolores Romeo Pérez (grup III)

Mª Mar Mañas Molina (grup III)

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

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

Francesc Planells Costa (grup III)

Bartolomé Planells Planells (grup III)

Membres suplents que en surten

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Raquel Martín Jaurieta (grup II)

Josep Navarro Campos (grup II)

Mª del Mar Mañas Molina (grup III)

Javier Tejero Isla (grup III)

Lourdes Ramis Rebassa (grup III)

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

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

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

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Baltasar Piñeiro Picó (grup II)

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

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

Francisco Luelmo
Granados
(grup
III)
Membres
suplents
que en
surten

Membres suplents que hi
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Membres titulars que hi entren en el seu lloc

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

Francesc Planells Costa (grup III)

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

Membres titulars que hi entren en el seu lloc

Ernest Surià Ruiz (grup II)

Eva Cerdeiriña Outerial (grup II)

Bartomeu Bennàssar Vicens (grup III)

Margarita Bordoy Seguí (grup III)

Mª del Mar Mañas Molina (grup III)

Antoni Fuster Zanoguera (grup III)

Membres suplents que en surten

Membres suplents que hi entren en el seu lloc

Bernat Riutort Serra (grup II)

Marta Balcells Martí (grup II)

Clàudia de Haro i Porres (grup III)

Magdalena Bordoy Seguí (grup III)

Francesc Planells Costa (grup III)

Miquel Alenyà Fuster (grup III)

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

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

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

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

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

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

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

Resum primer mandat (2001-2004)
bril, de l’impost sobre les estades a empreses turístiques d’allotjament,
destinat a la dotació del fons per a la millora de l’activitat turística i la
preservació del medi ambient.
➢ Dictamen núm. 21/2002, del Consell Econòmic i Social sobre el
Projecte de decret pel qual es regulen els acolliments familiars i l’adopció.
➢ Dictamen núm. 22/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears relatiu a l’Avantprojecte de llei de les fiances sobre els contractes d’arrendament de finques urbanes.
➢ Dictamen núm. 23/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears relatiu a la Proposta de declaració d’obligacions de servei
públic en les rutes aèries interbalears, amb la Península i marítimes.
➢ Dictamen núm. 24/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum
de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en administració de sistemes informàtics.
➢ Dictamen núm. 01/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret, modificador del Decret 89/1987,
de 4 de juliol, el qual regula el règim retributiu i de condicions de treball
del personal funcionari que ocupa llocs de treball al Servei Balear de la
Salut.
➢ Dictamen núm. 02/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic del
Govern de les Illes Balears.
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➢ Dictamen núm. 03/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la carta dels
drets dels ciutadans.
➢ Dictamen núm. 04/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret
92/1989, de 19 d’octubre, de regulació d’òrgans rectors de les caixes
d’estalvis amb domicili social a les Illes Balears, i es regula l’obra social
de les caixes d’estalvis que operin a les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 05/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la qualificació

118

Resum primer mandat (2001-2004)
de les iniciatives empresarials d’inserció i es crea el registre d’iniciatives empresarials d’inserció de les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 06/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Baleaers, sobre el cas Agroilla, com a exemple de bones pràctiques de
gestió agrícola.
➢ Dictamen núm. 07/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum
del cicle formatiu de grau mitjà, corresponent al títol de tècnic en
Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell.
➢ Dictamen núm. 08/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el treball fix discontinu a les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 09/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre els índexs de qualitat en el treball.
➢ Dictamen núm. 10/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum
de cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic de conducció d’activitats fisioesportives en el medi natural.

➢ Dictamen núm. 12/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret del Reglament que regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments
selectius d’accés a la funció pública i per a l’ocupació de llocs de treball en l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
➢ Dictamen núm. 01/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre l’esborrany d’Ordre per la qual s’aproven les bases
reguladores de subvencions, la gestió i l’atorgament de les quals
correspon a la Conselleria de Treball i Formació.
➢ Dictamen núm. 02/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el sistema estadístic de les Illes Balears.
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➢ Dictamen núm. 11/2003, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu a Projecte de decret pel qual es regulen els requisits
mínims exigibles per a l’obertura d’establiments de perruqueria, estètica i assessorament d’imatge personal.

Resum primer mandat (2001-2004)
➢ Dictamen núm. 03/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el projecte de decret pel qual es regula l’accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 04/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret
33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment
de llocs de treball i promoció professional.
➢ Dictamen núm. 05/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en explotació de sistemes informàtics.
➢ Dictamen núm. 06/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret
4/1991, de 24 de gener, regulador de les condicions i del procediment
d’admissió a les guarderies infantils dependents de la conselleria competent en matèria d’acció social.
➢ Dictamen núm. 07/2004 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu a l’Avantprojecte de llei de drogodependències i altres
addiccions a les Illes Balears.
➢ Dictamen núm. 08/2004, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum
de cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en atenció sociosanitària.

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

➢ Dictamen núm. 09/2004, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu a l’Avantprojecte de llei de cooperació per al desenvolupament.
➢ Dictamen núm. 10/2004, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret
89/1997, de 4 de juliol, que regula el règim retributiu i de condicions de
treball del personal funcionari al servei de la comunitat autònoma de
les Illes Balears que ocupa llocs de treball en el servei balear de la
salut
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➢ Informe núm. 1/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears: comentaris a l’Avantprojecte de la llei reguladora de l’ordenació urbanística a les Illes Balears.
➢ Informe núm. 2/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre la Proposta de declaració d’obligacions de servei públic
en les rutes aèries interbalears, amb la Península i marítimes.
➢ Informe núm. 1/2004, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre la negociació col·lectiva a les Illes Balears.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

121

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

5.6. Publicacions (2001-2004)

Resum primer mandat (2001-2004)
-

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

-

Parellada, Martí ; Garcia, Gemma, La qualitat del treball: una proposta
d‘indicador. Edició bilingüe català-castellà. Palma: Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, 2004. ISBN 84-609-0318-4.

-

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

-

El Sistema Estadístic de les Illes Balears. Dictamen – Memoràndum.
Edició bilingüe català – castellà. Palma: Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, 2004. ISBN 84-609-0725-2.

-

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

-

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

-

Memòria sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears
2003. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2004.
ISBN 84-609-2960-4. En format de paper i CD-Card.

-

La negociació col·lectiva a les Illes Balears. Informe. Estudi tècnic.
Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2004. ISBN 84609-2961-2

Elaboració de la Memòria
del CES sobre l’economia, el treball
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5.7. Elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears
La primera Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria, corresponent al
2002, va presentar la següent composició:
President:

Carles Manera Erbina

(grup III, UIB)

Membres titulars:

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

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

Resum primer mandat (2001-2004)
Joan Mayol Serra

(grup III, Consell
Insular de Mallorca)

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

José Ignacio Aguiló Fuster

(grup III, UIB)

Membres titulars:

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

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

Membres convidats:

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

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

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

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

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

CONFERÈNCIES
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•

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

•

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

Resum primer mandat (2001-2004)
•

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

•

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

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

Aina Salom i Soler, consellera de Salut i

•

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

•

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

•

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

•

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

•

2 de juny de 2004: el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís
A. Ramis de Ayreflor Cardell, comparegué davant els consellers del
CES i parlà del sistema de finançament autonòmic de les Illes Balears
als assistents. Després de la xerrada, va tenir-hi lloc un col·loqui.

SEMINARIS I PARTICIPACIONS TÈCNIQUES
•

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

Resum primer mandat (2001-2004)
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Centre Balears Europa (CBE) i la Direcció General de Relacions
Europees i per a la Mediterrània de la Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears. Aquest primer debat tengué lloc a
Menorca, a la seu del Consell Insular, i es discutí sobre el model social
europeu a partir de la ponència presentada per José Maria Zufiaur
Narvaiza, conseller del Comitè Econòmic i Social Europeu, i del qüestionari preparat pels serveis tècnics del CES, que va ser contestat per
part dels participants en representació de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats socials representatives de la societat menorquina. El seguí un altre debat sobre el nou concepte de la ciutadania
europea organitzat pel CBE. Els debats a Eivissa i Formentera i a
Mallorca varen seguir el mateix format i ponents que el debat de
Menorca. A Eivissa fou el 18 d’octubre i a Mallorca, els 13 i 14 de desembre de 2002.
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Resum primer mandat (2001-2004)

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Els dies 5 i 6 de febrer de 2004, al Centre Bit d’Inca, es féu un workshop sota el títol “Els sistemes productius locals del calçat i la confecció
en pell a Balears. La comarca del Raiguer” amb la intenció d’analitzar
la situació actual i les perspectives dels sectors del calçat i la confec-
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Jane Wenham Cocks (grup I), Josep Navarro Campos (grup II) i l’assessor econòmic.
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ció en pell a Balears, organitzat per la Direcció General de Promoció
Industrial, el Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes
Balears (CDEIB) i el CES.
•

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

•

1 de juny de 2004: va tenir lloc la Jornada sobre els Indicadors de la
Qualitat del Treball a la sala d’actes de la Conselleria de Treball i
Formació. Entre d’altres temes, s’hi presentà l’estudi del CES de les
Illes Balears La qualitat del treball: una proposta d‘indicador, a càrrec
de Martí Parellada i Sabata i Gemma Garcia Borsa, de la Universitat de
Barcelona

•

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

•

24 de setembre de 2004: l’assessor econòmic és un dels ponents del
“IV Oviedo workshop on efficiency and productivity” (patrocinat per la
Universitat d’Oviedo i el Principat d’Astúries). Hi presentà el llibre
Comportament de la competitivitat i productivitat a les Illes Balears, juntament amb Mauricio Beltrán Pascual.

•

27 de setembre de 2004: l’assessor econòmic participa amb la ponència “A competitive economy: innovation and development. A case study
on Balearic Islands” al seminari intensiu “Economic Development in
Mediterranean Countires and in Latin America: Endogeous
Development and Clusters of SMEs”, organitzat per la Universitat
d’Insúbria i que tengué lloc a Varese (Itàlia).

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

Resum primer mandat (2001-2004)

•

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

•

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

•

16 de setembre de 2004: la presentació de la publicació Normes
socials de les Illes Balears té lloc al Gran Hotel - Fundació La Caixa.
Formaren part de la taula de presentació Josep Francesc Conrado i de
Villalonga, delegat general de “la Caixa” a les Illes Balears; Cristóbal
Huguet Sintes, conseller de Treball i Formació (en qui el president
Matas delegà l’assistència), Maria Rosa Puig Oliver, consellera de
Presidència i Esports; Lluís Segura Ginard, director de l’Institut
d’Estudis Autonòmics, qui fou l’encarregat de la presentació pròpiament dita, i el president.

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

5 de desembre de 2002: recepció amb el president del Govern per presentar la Memòria del CES sobre l’Economia, el Treball i la Societat
2001.
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tria en Mallorca. Bases para una contribución a la reflexión sobre su
futuro, amb la participació del president del Cercle d’Economia,
Alexandre Forcades Juan, i el ponent, José Antonio Roselló Rausell.
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

23 de novembre de 2004: es presenta i lliura oficialment al Parlament
i al Govern, en un acte conjunt, la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2003. El president del
Parlament Pere Rotger Llabrés i la vicepresidenta del Govern, Rosa
Estaràs Ferragut, acompanyada pel conseller de Treball i Formació
Cristóbal Huguet Sintes, reberen la Memòria per part dels representants del CES.

•

24 de novembre de 2004: es presenta, al públic en general, la Memòria
del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears
2003 a la sala d’actes del Parlament. Formaren la taula de presentació
Pere Rotger Llabrés, president del Parlament i, per part del CES,
Francesc Obrador i Moratinos, president; Josep Oliver Marí, vicepresident 1r pel grup empresarial; Manuel Cámara Fernández, vicepresident 2n pel grup sindical; Pere Aguiló Crespí, secretari general; José
Ignacio Aguiló Fuster, president de la Comissió de Treball d’Elaboració
de la Memòria del CES 2003, i Ferran Navinés Badal, assessor econòmic. Assistí a l’acte Cristóbal Huguet Sintes, conseller de Treball i
Formació.

•

2 de desembre de 2004: lliurament de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2003 a Pere Palau
i Torres, president del Consell d’Eivissa i Formentera. Hi assisteix a
l’acte la consellera del CIEIF Estrella Matutes Prats, persona de contacte entre les dues institucions.
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•

3 de desembre de 2004: lliurament de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2003 a la presidenta del Consell Insular de Menorca Joana Barceló Martí i al vicepresident segon i president del CES de Menorca Damià Borràs Barber.

•

10 de desembre de 2004: el president, el secretari general i l’assessor
econòmic presenten la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i
la societat de les Illes Balears 2003 en el marc de la reunió del Consell
Executiu de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB),
que tengué lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sta. Eugènia.

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

Relacions institucionals
i amb els mitjans de comunicació

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

Així, podem destacar les presentacions i relacions de la nostra institució amb
representants de diverses entitats bancàries i d’assegurances: Banc de Crèdit
Balear, Caixa Rural Balears, “la Caixa”, la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
Caixa Colonya, Banca March, “Sa Nostra”, Caja Madrid, Bancaixa, Mapfre.
És així mateix remarcable una intensa tasca de relació amb associacions de
caràcter social com Càritas Diocesana de Mallorca, AMADIP, Cáritas, Fundació
Deixalles, Projecte Home, a més dels diversos bisbats. També les col·labora-
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Resum primer mandat (2001-2004)
cions amb AMIB i FELIB, i altres entitats com AELIB, Nuredduna, cambres de
comerç, col·legis professionals (sobretot els de Graduats Socials, Advocats,
Economistes i Arquitectes), el Cercle d’Economia de Mallorca, Cercle de
Recerca Econòmica, l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Vilalonga,
Nuredduna Consum, el TAMIB, IMEDEA, etc.
- Amb les organitzacions i institucions representades en el CES
En aquest apartat, incloem els actes de relació amb les institucions i organitzacions representades al Ple de CES. Així es va participar a:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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14 de gener de 2002: assistència a l’exposició sobre el 25è aniversari
de CCOO.
20 de gener de 2002: assistència als actes de celebració del 25è aniversari de CCOO.
30 de gener de 2002: jornada d’estudi i comunicació amb tots els consellers del CES per analitzar les funcions del CES, de les organitzacions que hi són representades i de l’equip tècnic.
14 de febrer: reunió amb els consellers de CAEB, per elaborar el pla
de treball de l’any.
18 de febrer: reunió amb els consellers de CCOO, per elaborar el pla
de treball de l’any.
19 de febrer: reunió amb els consellers d’UGT, per elaborar el pla de
treball de l’any.
28 de febrer: reunió amb els consellers de PIMEB, per elaborar el pla
de treball de l’any.
5 de març: reunió amb els consellers de CCOO, per elaborar el pla de
treball de l’any.
26 i 27 d’abril de 2002: assistència al Congrés d’UGT (sector hoteleria).
10 i 11 de maig de 2002: assistència al Congrés d’UGT a Balears.
15 de juny de 2002: assistència a l’assemblea de la Unió de cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB).
24 de juliol de 2002: assistència a la graduació dels nous llicenciats del
curs 2001-2002 a la UIB.
5 i 6 de setembre de 2002: assistència al Congrés d’UGT (sector transports).
25 d’octubre de 2002: assistència al 25è aniversari de PIMEEF.
31 d’octubre de 2002: presentació del CES a l’Associació Nureddunna.
3 de desembre de 2002: assistència a la celebració del 25è aniversari
de CAEB.
19 de febrer de 2003: inauguració de la nova seu de la FELIB
(Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears).
18 de març de 2003: acte commemoratiu del vintè aniversari de la
Universitat de les Illes Balears i lliurament de medalles d’or i argent,

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

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

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

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

•

•
•

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

•

•

•
•

•
•

•

•

•

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

•

•

•

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

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

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

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

Diverses notícies aparegudes als mitjans foren:
-

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

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

-

•
-

•
-

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

Resum primer mandat (2001-2004)
També ha tingut interès informatiu la realització de seminaris:
•
-

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

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

•
•
•
-

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

Resum primer mandat (2001-2004)
-

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

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

-

-

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

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

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

•

-

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

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

“Congreso de CONFESAL”, a Economía Social (enero – febrero 2004)
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També ha tingut interès informatiu la realització de seminaris:

Resum primer mandat (2001-2004)
El 30 de març de 2004, el periodista Sebastià Verd enregistra una entrevista al
president i a l’assessor econòmic per incloure-la a un reportatge de TVE sobre
l’empresa Agroilla.
La publicació de l’estudi de Martí Parellada i Gemma Garcia, La qualitat del treball: una proposta d‘indicador, aconseguí un notable ressò a la premsa de les
Illes:
-

-

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

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

-

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

Un altre esdeveniment que fou àmpliament reflectit, tant a la premsa escrita com
a l’audiovisual, ha estat el Seminari sobre el CES com a àmbit de participació
en l’elaboració de les normes. En destacam:
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-

-

-
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“Matas cree que Balears romperá en 2004 la ‘recesión’ y crecerá de
forma moderada: El president inaugura el seminario sobre el papel del
CES en la elaboración de normas” a Última Hora (11.06.2004)
“El president del CES recomana revisar el “model” de les Balears” a
Diari de Balears (11.06.2004)
“Matas cree que Balears cerrará 2004 con un “índice de crecimiento
moderado”: El presidente del CES de España indica que el modelo
económico de las islas exige una constante revisión” a Diario de
Mallorca (11.06.2004)
“Matas zanja la crisis económica: «Baleares tendrá un crecimiento
moderado en 2004»: «Será la primera vez que se rompa el proceso de

Resum primer mandat (2001-2004)

•

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

-

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

-

-

-

-

-

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

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

Resum primer mandat (2001-2004)
-

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

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

-

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

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

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

Resum primer mandat (2001-2004)

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

“El Consell Econòmic i Social alerta del endeudamiento de las empresas y familias públicas: la inversión pública creció un 50% en 2003” a
Diario de Ibiza, portada (03.12.04)
“El CES detecta un endeudamiento geneal de la economía de las islas:
El informe anual del Consell Econòmic i Social de Balears desvela que
las familias y empresas pitiusas están fuertemente endeudadas y sitúa
el crecimiento económico de Eivissa y Formentera en el 0,85% en
2003” a Diario de Ibiza (03.12.04)
“El nuevo infome del CES refleja que la economía de Eivissa y
Formentera creció en 2003 un 0,85%” a El Mundo/Ibiza y Formentera,
portada (03.12.04)
“La economía de Eivissa y Formentera creció en 2003 un 0,85%, similar a la media balear: El sector industrial de Eivissa generó el pasado
año 2,5 millones de euros de nueva inversión, mientras en Formentera
han sido 86,7 millones” a El Mundo/Ibiza y Formentera (03.12.04)
“Eivissa tiene la mayor cobertura sanitaria pública de Baleares: La
plantilla de funcionarios de Justicia (152) duplica la de Menorca. El
Consell pitiuso ha sido el que más ha recortado los fondos de Cultura”
a El Mundo/Ibiza y Formentera (03.12.04)
“La economía de las Pitiüses creció un 0,85% en 2003: Este moderado incremento es similar a la media balear que se situó el año pasado
en torno al 1 por ciento” a Última Hora Ibiza y Formentera (03.12.04)
“El número de habitantes por médico supera la media balear en las
Pitiüses, según el CES . El Consell Econòmic i Social asegura en su
‘Memoria 2003’ que la isla de Eivissa «presenta la mejor cobertura
sanitaria» del archipiélago, sobre todo en relación a la isla de Menorca”
a El Mundo/Ibiza y Formentera (13.12.04)
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Així mateix, la presentació de la Memòria als Consells Insulars d’Eivissa i
Menorca, els dies 2 i 3 de desembre de 2004respectivament, aconseguiren
aquesta repercussió a la premsa escrita:

Resum primer mandat (2001-2004)
-

-

-

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

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

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

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

El pressupost

A partir del 2002, el CES ja disposa de pressupost propi, que fou aprovat pel Ple
i inclòs en la llei corresponent, muntant la quantitat de 700.343,16 Euros. Aquest
és el quadre-resum del pressuposts corresponents al primer mandat del CES:
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Resum primer mandat (2001-2004)
Any 2002
Crèdit Inicial
Cap. 1 391.483,09
Cap. 2 203.682,97
Cap. 4 84.141,69
Cap. 6 21.035,41
Total
700.343,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Crèdit Inicial
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 4
Cap. 6
Total
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2005

-

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), modificada
per la Llei 11/2002, de 23 de desembre (BOIB núm. 156, de 28 de desembre de 2002)

-

Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (D.A. 4ª), (BOIB núm. 156 EXT., de
31 de desembre de 2001).

-

Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries per
al desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(BOIB núm. 128, de 24 d’octubre de 2002)

-

Decret 128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001), modificat pel
Decret 131/2002, de 18 d’octubre (BOIB núm. 128, de 24 d’octubre de
2002)

-

Decret 131/2002, de 18 d’octubre, sobre percepció d’indemnitzacions
per les despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm.
128, de 24 d’octubre de 2002)

-

Decret 39/2004, de 23 d’abril, de modificació del Decret 147/2000, de
10 de novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 61, d’1 de maig de 2004)

-

Resolució del President del CES pel qual s’aproven 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)

-

Resolució de la Presidència del CES per la qual s’aproven el procediment i els criteris de distribució de l’assignació de funcionament a les
organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 059 Ext.,
de 28 d’abril de 2003)

151

Normativa del CES

Normativa del CES

i

nforme d’activitats

2005

Règim del personal del CES
-

Resolució de la Presidència per la qual es fa públic l’Acord del Ple del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) pel qual es procedeix a l’aprovació de la nova Relació de llocs de treball (BOIB núm.
35, de 15 de març de 2003; correcció d’errades BOIB núm. 63, de 6 de
maig de 2003), modificada per la Resolució de 22 de desembre de
2004 (BOIB núm. 187 EXT., de 31 de desembre de 2004) i per la
Resolució d’1 d’abril de 2004 (BOIB núm. 49, de 8 d’abril de 2004)

-

Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2005, pel qual s’aprova la modificació puntual de la relació de llocs de treball corresponent
al personal funcionari al servei de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 39, de 9 de març de 2005)

Alts càrrecs del CES
-

Decret 71/2001, de 25 de maig, pel qual es nomena el Sr. Pere Aguiló
Crespí, secretari general del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears. (BOIB núm. 64, de 29 de maig de 2001)

-

Decret 99/2001, de 13 de juliol, pel qual es nomena el Sr. Francesc
Obrador Moratinos president del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 85, de 17 de juliol de 2001)

-

Ordre del conseller de presidència de 2 de juliol de 2001, per la qual es
despleguen els articles 1 i 11 del decret 256/1999, de 24 de desembre,
sobre el règim de precedències de càrrecs i institucions públiques de
la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 87, de 21 de
juliol de 2001)
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-

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. Aquest
decrets posteriors són:

-

Decret 93/2001, de 6 de juliol, de cessament del representant del sector pesquer 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. 84,
de 14 de juliol de 2001)

nforme d’activitats

2005

-

Decret 94/2001, de 6 de juliol, de cessament del representant de les
associacions de consumidors i usuaris 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. 84, de14 de juliol de 2001)

-

Decret 95/2001, de 6 de juliol, de nomenament del nou representant
del sector pesquer 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. 84, de 14de juliol de 2001)

-

Decret 96/2001, de 6 de juliol, de nomenament del nou representant de
les associacions de consumidors i usuaris 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. 84, de 14 de juliol de 2001)

-

Decret 137/2001, de 14 de desembre, de cessament del Sr. Vicenç Tur
i Tur com a membre del grup I del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm.
155, de 27de desembre de 2001)

-

Decret 138/2001, de 14 de desembre, de nomenament del Sr. Antoni
Pons Ribas com a membre del grup I del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB
núm. 155, 27 de desembre de 2001)

-

Decret 139/2001, de 14 de desembre, pel qual es nomenen els membres suplents dels membres titulars del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears (BOIB núm. 155, de 27 de desembre de 2001)

-

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 d’abril, de cessament de l’Hble. Sra. Dolores
Romeo Pérez, com a membre del grup III del Consell Econòmic i Social
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de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre
(BOIB núm. 48, de 20 d’abril de 2002)
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-

Decret 56/2002, de 12 d’abril, 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 d’abril 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 l’economia 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, d’11 d’octubre, de cessament i nomenament de nou
membre titular i de cessament i nomenament de nous membres
suplents en representació de l’organització 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 d’octubre de 2002)

-

Decret 133/2002, de 25 d’octubre, 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 d’octubre de 2002)

-

Decret 134/2002, de 25 d’octubre, 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 d’octubre de 2002)

-

Decret 121/2003, de 18 de juliol, de cessament de la Sra. Dolors
Talens Aguiló, 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. 105, de 22 de juliol de 2003)
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-

Decret 122/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular
i suplent en representació del sector de l’economia 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. 105, de 22 de juliol de 2003)

-

Decret 134/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular
i suplent en representació de la Universitat de les Illes Balears, del
Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la
Llei 10/2000, de 30 de novembre i cessament dels anteriors (BOIB
núm. 107, de 26 de juliol de 2003)

-

Decret 135/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular
i suplent en representació de les organitzacions de defensa del medi
ambient, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre i cessament dels anteriors (BOIB núm. 107, de 26 de juliol de 2003)

-

Decret 136/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular
i suplent, a proposta del Govern de les Illes Balears, del Grup III del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei
10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 107, de 26 de juliol de 2003)

-

Decret 137/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular
i suplent que proposa el Consell Insular d’Eivissa i Formentera, del
Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la
Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 107, de 26 de juliol de
2003)

-

Decret 138/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular
i suplent en representació del sector agrari, del Grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30
de novembre (BOIB núm. 107, de 26 de juliol de 2003)

-

Decret 139/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular
i suplent en representació del sector pesquer, del Grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30
de novembre (BOIB núm. 107, de 26 de juliol de 2003)

-

Decret 147/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular, a proposta del Consell Insular de Mallorca, del Grup III del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre(BOIB núm. 110, de 2 d’agost de 2003)
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-

Decret 148/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular en representació de les organitzacions representatives dels interessos de les
entitats locals, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm.
110, de 2 d’agost de 2003)

-

Decret 149/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular i suplent en
representació de les organitzacions representatives dels interessos
dels consumidors i usuaris, del Grup III del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre
(BOIB núm. 110, de 2 d’agost de 2003)

-

Decret 171/2003, de 3 d’octubre, de cessament i nomenament de nous
membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats
en el Grup II, com a representants d’organitzacions sindicals (BOIB
núm. 139, de 7 d’octubre de 2003)

-

Decret 180/2003, de 7 de novembre, de cessament i nomenament de
nous membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el grup III a proposta del Consell Insular de Menorca (BOIB
núm. 159, de 15 de novembre de 2003)

-

Decret 52/2004, d’11 de juny, cessament de titulars i suplents en representació de la Confederació Petita i Mitjana Empresa de Balears i
nomenament del titulars i suplents en representació de la Confederació
Petita i Mitjana Empresa de Balears, del grup I del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 86, de 19 de juny de 2004)

-

Decret 70/2004, de 9 de juliol, cessament de titulars i suplents en
representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de
les Illes Balears i nomenament dels titulars i suplents en representació
de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes
Balears, del grup II del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 99, de
17.07.2004)

-

Decret 7/2005, de 21 de gener, de cessament de titulars i suplents en
representació de Unió General de Treballadors de les Illes Balears i
nomenament dels titulars i suplents en representació de Unió General
de Treballadors de les Illes Balears, del grup II del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 16, de 29 de gener de 2005)
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Decret 28/2005, d’11 de març, de cessament i nomenament d’un titular en representació de la Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Illes Balears, del grup II del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre
(BOIB núm. 44, de 19 de març de 2005)

-

Decret 43/2005, de 29 d’abril de cessament i nomenament d’un titular
en representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres
de les Illes Balears, del grup II del consell econòmic i social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 71,
de 10 de maig de 2005)

-

Decret 77/2005, de 8 de juliol, de cessament dels membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 16 de juliol
de 2005)
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