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2.1. FUNCIONS I FUNCIONAMENT CONSULTIU DEL CES
2.1.1. Funcions
Dʼacord amb la seva naturalesa, corresponen al Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears les funcions que determina el núm. 1 de lʼarticle 2 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, que el regula:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i projectes de decrets que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i dʼocupació,
tret de lʼAvantprojecte de llei de pressuposts generals.
Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que afectin substancialment lʼorganització, les competències o el funcionament del Consell Econòmic i Social.
Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, dʼacord amb lʼestablert en
una llei, sigui obligatori consultar-lo.
b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Projectes de disposicions administratives que regulin matèries
socioeconòmiques, laborals i dʼocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·liciti el Govern o les
entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determina en aquest Reglament dʼorganització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals dʼinterès per a les Illes
Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a lʼaprovació de lʼAvantprojecte
de llei de pressuposts generals, on sʼinclouran propostes i recomanacions amb
relació al seu contingut.

e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de cada
any, una memòria, en la qual retrà compte de les activitats realitzades i podrà
exposar els suggeriments i les observacions que consideri oportunes amb
relació a la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
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f) Elaborar el seu Reglament dʼorganització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb lʼestudi i la difusió de
matèries socioeconòmiques, laborals i dʼocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional
dʼemissió de dictàmens preceptius o facultatius respecte de lʼactivitat legislativa
i reglamentària iniciada pel Govern de les Illes Balears, en les matèries socioeconòmiques, laborals o dʼocupació i, en segon lloc, du a terme una activitat
dʼinforme, tant per orientar els pressuposts de la comunitat autònoma, com per fer
èmfasi en determinades qüestions socioeconòmiques transcendents per a la nostra comunitat autònoma. Tot això a banda de les atribucions dʼautoorganització
funcional imprescindibles per la seva naturalesa dʼòrgan consultiu.
2.1.2. Funcionament consultiu
2.1.2.1. Aspectes generals
Les opinions del Consell sʼexpressen sota la denominació de “Dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears” i no són vinculants. Lʼemissió
dels dictàmens es realitza dʼacord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, per la qual es regula el CES, i per les disposicions del seu Reglament,
aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre.
En el dictamen 6/2002 sʼafirma que un dictamen “és el resultat dʼun esforç de
consens en les opinions i parers dels consellers que estan integrats en el seu
Ple, els quals actuen com a consellers que són del CES amb independència de
la seva procedència sindical, empresarial o institucional”.
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Per tant, el dictamen del CES és únicament i exclusivament lʼopinió del CES
–article 14 núm. 7 de la Llei 10/2000– la qual no és el parer individual de les
institucions i organitzacions que hi poden designar representants ni, en cap cas,
no la substitueix.
Dʼaltra banda, el CES no ha de suplir la consulta sectorial preceptiva ni la
informació prèvia en lʼelaboració de normes per part de lʼexecutiu. El compliment dʼaquests tràmits té una gran rellevància i és una passa fonamental i no
condiciona ni substitueix els corresponents als informes i dictàmens que sʼhan
dʼelaborar. I, igualment, quan el Govern fa de legislador no es pot plantejar que, a
causa de la seva sol·licitud de dictamen a una institució de naturalesa consultiva,
com és el CES, ja cobreix la informació prèvia o la consulta sectorial.
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En aquest sentit es pronuncia el CES en el Dictamen 06/2002, el qual estableix
que “[l]es normes generals de naturalesa urbanística del nivell dʼun projecte
de decret afecten els drets i els interessos legítims dels ciutadans i mereixen
lʼatenció de tothom i especialment dels seus destinataris funcionals i dels grups
socials afectats. Aquesta qüestió imposa prudència i recerca del màxim consens a través dels conductes prevists en lʼordenament jurídic. Arran dʼaquesta
observació volem palesar que el compliment dels tràmits de consulta i informació prèvia tenen una gran rellevància i esdevenen passes fonamentals per
tal que la norma projectada assoleixi lʼadequació de regulació que és desitjable”. En el mateix sentit sʼexpressa el Dictamen 09/2002, on es diu: “(…) no
consta en lʼexpedient normatiu tramés per la conselleria sol·licitant que sʼhagin
duit a terme els aconsellables, tot i que no preceptius, tràmits dʼaudiència i
participació.
Aquests tràmits no condicionen ni substitueixen els corresponents als
informes i dictàmens que sʼhan dʼelaborar. I igualment la conselleria autora de
lʼavantprojecte de llei no es pot plantejar que, per mor de la seva sol·licitud de
dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la
informació prèvia o la consulta sectorial”.
Qui emet els dictàmens?
Com sʼha vist lʼòrgan que emet els dictàmens és el Ple del CES, tot i que pot
delegar expressament la tasca a la Comissió Permanent.
Quan és obligatòria la consulta al CES?
La consulta al CES és obligatòria o preceptiva respecte de tots els projectes de
decret i avantprojectes de llei que regulin, dʼuna banda, lʼorganització i el funcionament del CES i dʼaltra, matèries socieconòmiques, laborals i dʼocupació,
excepte la Llei de pressuposts generals.

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

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

•
•
•
•

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

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

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

•

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

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

Funcions
i funcionament consultiu

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

Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports

7

Conselleria d’Educació i Cultura

5

Conselleria de Benestar Social

3

Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria

2

Conselleria d’Interior

2

Conselleria de Salut i Consum

2

Conselleria de Treball i Formació

2

Conselleria d’Hisenda i Pressuposts

1

Conselleria d’Agricultura i Pesca

0

Conselleria d’Innovació i Energia

0

Conselleria de Medi Ambient

0

Conselleria de Presidència

0

Conselleria de Turisme

0

Matèries sotmeses a dictamen
l’any 2002

Conselleria
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Classificació per matèries i conselleria sol·licitant:
Matèria

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

Matèries sotmeses a dictamen
l’any 2002

Urbanisme. Arquitectura.
Edificació. Ciutats
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Núm.
de dictamen

Conselleria

Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i
Transports

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

7

6
5

5
4

3

3

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

C. d’Agricultura i
Pesca

C. d’Innovació i
Energia

C. de Medi Ambient

C. de Presidència

C. de Turisme

C. de Treball i
Formació

C. de Salut i Consum

C. d’Interior

C. d’Economia,
Comerç i Indústria

C. de Benestar Social

C. d’Educació i
Cultura

C. d’Obres
Públiques, Habitatge
i Transports

0

C. d’Hisenda i
Pressuposts

1

1

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

1. Dictamen núm. 01/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, sobre el Projecte de decret de modificació de lʼarticle 37 del
Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual sʼaprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei
de lʼAdministració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i sobre
-en general- la procedència de lʼemissió de dictamen preceptiu respecte
dels projectes de decret en matèria del personal funcionari i/o laboral que
presta serveis a lʼAdministració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Matèria: Funció pública.
Sol·licitant: Conselleria dʼInterior.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern.
Publicació: Decret 84/2002, de 14 juny, BOIB núm. 75, de 22 de juny de 2002.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Totes les observacions han
estat incorporades (2/2).

63

Matèries sotmeses a dictamen
l’any 2002

Durant lʼany 2002 el Consell Econòmic i Social ha emès 24 dictàmens. A continuació es detalla cadascun, juntament amb una menció a la matèria sobre la
qual tracta, el sol·licitant, lʼestat de tramitació de la norma i, en cas dʼhaver-se
aprovat i publicat, el grau dʼacceptació dels suggeriments del CES.
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2. Dictamen núm. 02/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el Registre de Parelles Estables
de les Illes Balears i seʼn regulen lʼorganització i la gestió.
Matèria: Família.
Sol·licitant: Conselleria de Benestar Social.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern.
Publicació: Decret 112/2002, de 30 dʼagost, BOIB núm. 108, de 7 de setembre de
2002.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Totes les observacions han estat
incorporades (10/10).
3. Dictamen núm. 03/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret de modificació de determinats articles del Decret
33/1994, de 28 de març, pel qual sʼaprova el Reglament de proveïment de llocs
de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de lʼAdministració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Matèria: Funció pública.
Sol·licitant: Conselleria dʼInterior.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern.
Publicació: Decret 84/2002, de 14 de juny, BOIB núm. 75, de 22 de juny de 2002.
Grau dʼacceptació de les observacions del CES: Totes les observacions han estat
incorporades (2/2).

Dictàmens emesos
l’any 2002

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

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

Dictàmens emesos
l’any 2002

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

20. Dictamen núm. 20/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 26/2002, de 22 de
febrer, pel qual es desplega la Llei 7/2001, de 23 dʼabril, de lʼimpost sobre les
estades a empreses turístiques dʼallotjament, destinat a la dotació del fons
per a la millora de lʼactivitat turística i la preservació del medi ambient.
Matèria: Turisme. Hoteleria. Medi Ambient.
Sol·licitant: Conselleria dʼHisenda i Pressuposts.
Estat de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2002.
Publicació: Decret 148/2002, de 20 de desembre, BOIB núm. 153 Ext., de 23 de
desembre de 2002.
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19. Dictamen núm. 19/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a lʼAvantprojecte de llei reguladora de lʼordenació urbanística de les
Illes Balears.
El dictamen inclou un vot particular dels consellers designats per la CAEB.
Matèria: Habitatge. Construcció. Urbanisme.
Sol·licitant: Conselleria dʼObres Públiques, Habitatge i Transports.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.
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Grau dʼacceptació de les observacions del CES: No sʼha incorporat cap de les
observacions fetes (0/7).
21. Dictamen núm. 21/2002, del Consell Econòmic i Social sobre el Projecte
de decret pel qual es regulen els acolliments familiars i lʼadopció.
Matèria: Família.
Sol·licitant: Conselleria de Benestar Social.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.
22. Dictamen núm. 22/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
relatiu a lʼAvantprojecte de llei de les fiances sobre els contractes
dʼarrendament de finques urbanes.
Matèria: Habitatge. Construcció. Urbanisme.
Sol·licitant: Conselleria dʼObres Públiques, Habitatge i Transports.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.
23. Dictamen núm. 23/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
relatiu a la Proposta de declaració dʼobligacions de servei públic en les rutes
aèries interbalears, amb la Península i marítimes.
El dictamen inclou un vot particular dels consellers designats per la CAEB.
Matèria: Transport. Comunicacions.
Sol·licitant: Conselleria dʼObres Públiques, Habitatge i Transports.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.
24. Dictamen núm. 24/2002, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual sʼestableix el currículum de cicle formatiu
de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en administració de
sistemes informàtics.
Matèria: Educació.
Sol·licitant: Conselleria dʼEducació i Cultura.
Estat de tramitació: Pendent dʼaprovació pel Consell de Govern.

Informes i publicacions
en tramitaci;o

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

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

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

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

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

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

Administracions públiques:
Sr. Juan Antonio Roselló. Conselleria dʼHisenda i Pressuposts.
Mercat de treball:
Conselleria de Treball i Formació:
Sra. Antònia Puigrós i Maria del Mar Ribas. Observatori de lʼOcupació. Direcció
General de Treball i Salut Laboral.
Direcció General de Formació.
Direcció del Servei dʼOcupació de les Illes Balears.
Direcció General dʼEconomia. Vicepresidència i Conselleria dʼEconomia,
Comerç i Indústria:
Gabinet tècnic UGT.
Serveis tècnics del CES.
Economia social:
Sr. Pere Albertí. Economista.
Demografia, dona, llars i exclusió social:
Sra. Mª Antònia Carbonero. UIB.
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Salut i sistema sanitari:
Conselleria de Salut i Consum:
Sr. Vicenç Thomàs.
Sr. Joan Llobera.
Educació:
Sr. Lluís Ballester. UIB.
Sra. Carme Orte. UIB.
Habitatge:
Sr. Antoni Barceló. Col·legi Oficial dʼArquitectes de les Balears.
Sr. Pere Albertí. Economista.
Medi ambient:
Centre dʼInvestigacions i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears (CITTIB):
Sr. Ivan Murray.
Sr. Macià Blàzquez.
Sr. Jaume Mateu.
Sr. Josep Rullan.
Sr. Felip Morell.
Sr. Sofia López.
Sr. Llorenç Mas.
Sr. Rafel Solivellas.
Cultura:
Sr. Bernat Riutort. UIB.
Societat de la informació:
Sra. Bàrbara Terrasa. Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació (R+D+I). Conselleria dʼInnovació i Energia.
Administració de Justícia:
Sr. Ladislao Roig. Tinent fiscal.
Sr. Pedro J. Barceló. Magistrat, jutge degà.
Elaboració de la Memòria sobre
l’Economia, el Treball i la Societat
de les Illes Balears

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celebració de conferències, presentacionis,
compareixences i seminaris

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

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