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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".

Funcions
i funcionament consultiu

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.
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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)
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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

Els dictàmens
emesos durant l’any 2005

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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Treball de la Universitat de València i president de la Comissió
Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius:

i

nforme d’activitats
-

2005

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
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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.
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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

67

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

-

i

nforme d’activitats
-

2005

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
•

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

•
-

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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Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
Sr. Pere Rotger i Llabrés. Batlle de l’Ajuntament d’Inca

i

nforme d’activitats

2005

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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nforme d’activitats

2005

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA:
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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.

L’acte va comptar amb nombrosos representants dels mitjans de
comunicació
•

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

71

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

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.

i

nforme d’activitats

2005

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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•
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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.

