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PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT
L’any passat presentàvem l’Informe d’activitats del CES fent èmfasi en l’acabament
del segon mandat, incloent-hi unes dades-resum que palesaven la tasca duta a terme,
qualificada de consolidació del seu funcionament, en el qual els valors de la
participació i del consens eren els que millor defineixen la raó de ser del CES.
El balanç d’enguany, corresponent a 2011, continua en la línia positiva, alhora que
d’eficiència i eficàcia, pel que fa l’activitat consultiva i d’estudi, tot i haver estat un
any de canvi de legislatura i de govern. Tot això, tenint en compte que el Consell ha
continuat en funcions des de juny de 2010, la qual cosa no li ha tret ni un bri de la
seva activitat.
A manera de resum, vull destacar que durant l’any 2011 es van elaborar 21 dictàmens
(el segon CES d’Espanya, en valors absoluts, desprès del del País Basc, que en va fer
22). Així mateix, l’elaboració i la publicació de la Memòria sobre l’Economia, el Treball i la
Societat de les Illes Balears 2010, constitueix l’altre tasca destacable, per contingut i
esforç, que presentàrem tant a la seu del Parlament com als consells insulars de
Menorca, Eivissa i Formentera.
Si aquestes són les dues tasques fonamentals del CES, també fou prou important la
presentació, en seu parlamentària, del Dictamen 11/2011, relatiu al Sistema sanitari
de les Illes Balears.
I, finalment, també em vull referir a l’interès creixent per aquesta institució per part de
la societat, que es veu plasmat en un notable nombre de visites a la pàgina web que
enguany ha assolit gairebé 190.000 visites.
Com moltes altres institucions, el difícil temps que vivim ens han afectat
pressupostàriament, però des dels mateixos òrgans col·legiats del CES es varen
prendre les mesures per poder adaptar-se a les noves exigències, amb actualitzacions
a la baixa de les diferents despeses.
Destacar que tot això és possible gràcies al grup de persones que conformen la
plantilla del CES que, amb la seva vàlua i compromís institucional, han sabut suplir
les mancances amb major esforç i dedicació.
Llorenç Huguet Rotger
President en funcions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
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CAPÍTOL PRIMER: ESTRUCTURA I FUNCIONS
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan estatutari, regulat en
l’article 78 de l’Estatut d’autonomia, precepte que ja estableix la naturalesa i els
principals trets d’aquesta institució en definir-la com a òrgan col·legiat de
participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i
social, i disposa que una llei del Parlament el regularà.
En compliment del mandat estatutari, la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en regula la composició, la designació
dels seus membres, l’organització i les funcions. Aquesta llei va ser modificada per la
Llei 5/2009, de 17 de juny.
1.1 NATURALESA
Atesa la definició de l’Estatut d’autonomia, els trets principals que defineixen el CES
són el caràcter consultiu i de participació, tal i com disposa l’article 1 de la Llei
10/2000: “El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de
caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en
matèria econòmica i social de les Illes Balears”.
Així doncs, el CES és especialment un òrgan de consulta del Govern de les Illes Balears
i dels consells insulars, si bé l’autonomia de la què gaudeix el permet informar i
emetre dictàmens sobre matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació sense la
necessitat de l’existència prèvia d’una sol·licitud.
També és un òrgan en el qual es materialitza la participació i la intervenció dels
agents econòmics i socials en l’activitat i en les polítiques social i econòmica de les
Illes Balears.
Dins de l’àmbit dels òrgans consultius de les Illes Balears, el Consell és l’òrgan que
dóna veu a la societat civil organitzada. Al seu si participen, estudien, deliberen,
assessoren i proposen les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals
més representatives i distintes organitzacions i institucions de rellevància per a la
nostra societat. Així mateix, el Govern i els consells insulars hi designen uns experts en
matèria econòmica, social o mediambiental.
D’això es deriva que el CES és una institució que pretén l’elaboració d’opinions
consensuades entre les diverses forces que hi són representades, per tal d’influir i de
participar en el procés d’elaboració de les normes legals i reglamentàries que afectin
aspectes econòmics i socials. Igualment és un centre de confluència d’opinió i
d’anàlisi sobre aquestes matèries que fa un esforç per tal d’acordar criteris comuns
que reflecteixin les preocupacions i els anhels dels ciutadans de les Illes Balears.
Des del punt de vista de l’entramat institucional de les Illes Balears, el CES es
configura com un ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’actuar, que disposa d’autonomia orgànica i funcional per acomplir-ne les
finalitats. Les relacions amb el Govern de les Illes Balears s’articulen a través de la
conselleria competent en matèria de treball.
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1.2. LA COMPOSICIÓ I ELS ÒRGANS DEL CES
El Consell Econòmic i Social està integrat per un total de 37 membres, els quals han
de tenir la condició política de ciutadans de les Illes Balears, d'acord amb la
distribució següent:
a) El president
b) El grup I està integrat per 12 membres designats per les organitzacions
empresarials més representatives.
El grup II està integrat per 12 membres designats per les organitzacions sindicals més
representatives.
c) El grup III està constituït per 12 membres distribuïts de la manera següent:
- Un representant del sector agrari.
- Un representant del sector pesquer.
- Un representant del sector d'economia social.
- Un representant de les associacions de consumidors i usuaris.
- Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
- Un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats
locals.
- Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin com a finalitat
principal la protecció del medi ambient.
- Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits entre persones
amb especial preparació i de prestigi reconegut en l'àmbit corresponent. Quatre a
proposta dels consells insulars i un a proposta del Govern de les Illes Balears.
Cada una de les organitzacions, sectors i administracions amb presència als distints
grups ha de designar un nombre de suplents igual al de vocals titulars que tingui en el
Consell, els quals exerciran les funcions dels membres titulars en els supòsits i
condicions prevists en el Reglament d’organització i funcionament del CES.
El CES funciona tot atenent un esquema orgànic que distingeix òrgans col·legiats i
òrgans unipersonals.
ÒRGANS
COL·LEGIATS
Ple
Comissió Permanent
Comissions de treball

ÒRGANS
UNIPERSONALS
Presidència
Vicepresidències
Secretaria General

1.2.1. EL PLE
El Ple és l'òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell Econòmic i
Social i està integrat per la totalitat dels seus membres, sota la direcció del president i
assistit per la secretària general.
El Ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre. Així
mateix, per iniciativa del president, si ho acorda la Comissió Permanent o mitjançant
sol·licitud d’un terç dels consellers adreçada al president, pot reunir-se en sessió
extraordinària.
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Les competències del Ple es poden classificar en els blocs següents:
Competències de direcció i organització interna
a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d'organització i funcionament per majoria
dels dos terços dels seus membres i trametre'l al Consell de Govern perquè l'aprovi i
el publiqui.
c) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
d) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l'exercici de les funcions que té
atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
e) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del Consell, d'acord
amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
f) Aprovar la memòria anual.
g) Elegir els vicepresidents.
h) Decidir l’exercici d’accions administratives i la defensa del Consell davant altres
administracions públiques en via administrativa.
Competències consultives i d'informe
a) Emetre els dictàmens i atendre les consultes que sol·licitin el Govern o les entitats i
organitzacions que integren el Consell.
b) Aprovar els estudis o informes elaborats a sol·licitud del Govern o dels consells
insulars a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès
per a les Illes Balears.
c) Acordar l’elaboració d’estudis o informes per iniciativa pròpia i, si és procedent,
aprovar-los.
Finalment, el Ple assumeix totes aquelles altres atribucions que no estiguin assignades
de manera expressa a altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
El 27 de juny de 2010 va concloure el segon mandat del CES, fet que suposa que el
president i els consellers continuen en funcions fins que el Govern de les Illes Balears
en posi en marxa la renovació amb el cessament dels actuals consellers i el
nomenament dels nous membres del CES, mitjançant decret del Consell de Govern.
Composició del Ple a 31 de desembre de 2011
Grup I: associacions empresarials
MEMBRES TITULARS

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

MEMBRES SUPLENTS

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

Organització
institució

o

CAEB
CAEB
CAEB
CAEB
CAEB
CAEB

INFORME D’ACTIVITATS CES 2011
6

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

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

CAEB
CAEB
CAEB
PIMEB
PIMEB
PIMEB

Grup II: organitzacions sindicals
MEMBRES TITULARS

MEMBRES SUPLENTS

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

*

Organització
institució

o

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

Incompatibilitat sobrevinguda
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Grup III: organitzacions sectorials i institucions
MEMBRES TITULARS

Tomás de Villanueva
Cortés
Bernat Bonet Lladó

MEMBRES SUPLENTS

Cortés

Sector
institució

Gabriel Torrens Llabrés

Sector agrari

Rafael Mas Piedecausa
Jerònima Bonafé Ramis

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

Claudia de Haro Porres
David Pons Florit

Rafel Crespí Cladera

Pedro Bofill Contreras

Joan Rotger Seguí*

Lluís Vallcaneras Nebot

Carlos Zayas Mariategui

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

o

CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL PLE

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

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

Silvia Montejano Cofreces

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

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

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

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

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

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

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

Decret 106/2011, de 4 de novembre, de cessament i de nomenament de
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el Grup I
(BOIB núm. 170, de 15 de novembre). Es disposa el cessament de Vicenç Tur Tur
com a conseller titular i Josep Sintes Vinent com a conseller suplent en representació
de CAEB. Es nomena Josep Sintes Vinent com a conseller titular.
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1.2.2. LA COMISSIÓ PERMANENT
La Comissió Permanent es l’òrgan ordinari de govern del CES i està formada pel
president i sis vocals, dos per cada grup, i assistida pel secretari general.
Les competències de la Comissió Permanent poden classificar-se de la manera
següent:
Competències relacionades amb la direcció del CES
a) Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de les línies generals d’actuació
del Consell, aprovades pel Ple.
b) Col·laborar amb el president en la direcció de l’actuació del Consell.
c) Decidir la contractació de dictàmens o consultes externes, a iniciativa pròpia o a
proposta del president, de les comissions de treball o dels grups de representació del
Consell.
d) Elevar al president la proposta de fixació de l’ordre del dia de les sessions del Ple i
la data de la seva celebració, tot tenint en compte les peticions que s’hagin formulat,
atès l’article 31 del Reglament.
e) Sol·licitar la convocatòria de sessions extraordinàries del Ple que ha de convocar el
president en el termini màxim de quinze dies, comptadors des de la data de la
sol·licitud, i conèixer les convocatòries d’aquest tipus que facin el president o dotze
consellers.
f) Conèixer, en tots aquells casos que ho trobi oportú, la preparació de la
documentació, informes i estudis necessaris per al millor coneixement pels membres
del Consell dels temes que s’hagin de tractar en el Ple.
g) Aprovar la proposta inicial de l’Avantprojecte del pressupost del Consell que li
presenti el president com a tràmit previ per a la seva elevació al Ple i la seva aprovació
i conèixer trimestralment la seva execució.
h) Supervisar les activitats del Consell, fixar-ne el calendari i coordinar els treballs dels
distints òrgans col·legiats i les seves comissions.
Competències relacionades amb la funció de consulta i d'informe
a) Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes
formulades en el Consell, d’acord amb allò previst en el Reglament.
b) Atès el que preveu el núm. 3, de l’article 2, de la Llei 10/2000, per la qual es regula
el Consell, decidir l’obertura del tràmit d’audiència a organitzacions sindicals i/o
empresarials que no formin part del Consell, tant a iniciativa pròpia com a proposta
del president, de les comissions de treball o dels grups de representació del Consell.
En queden exclosos aquells casos en què l’audiència és preceptiva.
c) Aprovar dictàmens que expressin el parer del Consell quan el Ple li hagués delegat
aquesta matèria.
d) Fixar les directrius i disposar tot el que sigui necessari per elaborar l’esborrany de la
Memòria prevista en la lletra e) del núm. 1 de l’article 2 de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre.
e) Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell, i informar de
tot això el Ple, almenys, un cop a l’any.
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Naturalment la Comissió Permanent és competent per desplegar aquelles
competències que li pertoquin per delegació del Ple o que es determinin en el
Reglament o en una altra norma.
Composició de la Comissió Permanent a 31 de desembre de 2011
Membres titulars:

Membres suplents:

1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I 1. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar (grup I 2.
(grup I - CAEB)
CAEB)
3. Manuel Pelarda Ferrando (grup II 3. Juan Herranz Bonet (grup II - UGT)
UGT)
4. Diana Borràs Rhodes (grup II 4. Francesc Mellado Serra grup II - CCOO)
CCOO)
5. Cristòfol Soler Cladera (grup III – expert
5.
(grup III)
Govern)
6. Guillem Camps Coll (grup III – Consell
6.
(grup III)
de Menorca)
1.2.3. COMISSIONS DE TREBALL
Les comissions de treball són grups d’estudi encarregats d’elaborar informes,
propostes o projectes els quals s’han de sotmetre al Ple o, per delegació d’aquest, a la
Comissió Permanent. Són creades ple Ple, qui ha de determinar-ne la composició, la
presidència i les funcions.
Les comissions de treball poden ser permanents i específiques, creades per a
l’elaboració dels estudis, informes i dictàmens que en particular se’ls encomanin.
Les comissions de treball permanents són les següents:
→ La Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi
Ambient
Aquesta Comissió s’ocupa de les matèries següents:
- Economia i fiscalitat
- Unió Europea, desenvolupament regional i cooperació al desenvolupament (fons
estructurals, programes europeus)
- Agricultura i pesca
- Polítiques sectorials i de medi ambient
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Composició a 31 de desembre de 2011
President: José Oliver Marí
Membres titulars:
Membres suplents:
1. José Oliver Marí (grup I - CAEB)
1.
(grup I - CAEB)
2.
(grup I - CAEB)
2. Josep Sintes Vinent (grup I - CAEB)
3. Juan Herranz Bonet (grup II – UGT)
3. Manuel Pelarda Ferrando (grup II UGT)
4. Ernest Surià Ruiz (grup II - CCOO)
4. Manolo Pino Pertierra (grup II –
CCOO)
5. Lluís Vallcaneras (grup III – medi 5. Pedro Bofill Contreras (grup III –
ambient)
entitats locals)
6. Tomàs Cortès Cortès (ent. locals – 6. Bernat Bonet Lladó (grup III – sector
sector agrari)
pesquer)
→ La Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Aquesta Comissió s’ocupa de les matèries següents:
- Ocupació i Seguretat Social
- Polítiques actives per a l’ocupació
- Relacions laborals, riscs laborals
- Formació professional i polítiques d’ocupació relacionades amb els fons
estructurals de la Unió Europea
Composició a 31 de desembre de 2011
President:
Membres titulars:
Membres suplents:
1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I - 1. Miquel Perelló Quart (grup I CAEB)
CAEB)
2. Manuel Gómez López (grup I - CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar (grup I CAEB)
3. Manuel Pelarda Ferrando (grup II - 3. Joana Mª Alorda Fiol (grup II – UGT)
UGT)
4. Diana Borràs Rhodes (grup II - CCOO) 4. Silvia Montejano Cofreces (grup II –
CCOO)
5. Bernat Bonet Lladó (grup III – sector 5. Tomàs Cortès Cortès (ent. locals –
pesquer)
sector agrari)
6.
(grup III)
6.
(grup III)
→ La Comissió de Treball d’Àrea Social
A aquesta Comissió se li encomanen les següents matèries :
- Salut i consum
- Assumptes socials
- Polítiques d’igualtat
- Polítiques d’integració
- Educació i Cultura
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Composició a 31 de desembre de 2011
Presidenta: Maria del Carmen Orte Socias
Membres titulars:
Membres suplents:
1. Josep Fortuny Gomila (grup I - CAEB)
1. Jaime Bauzá García (grup I - CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar (grup I - CAEB) 2. Salvador Servera Jaume (grup I CAEB)
3. Mª del Carme Orte Socias (grup II - 3. Margarita Bárez Moreno (grup II –
UGT)
UGT)
4. Eva B. Cerdeiriña Outeiral (grup II - 4. Agustina Canosa Valdomar (grup II CCOO)
CCOO)
5. Pedro Bofill Contreras (grup III – 5.
(grup III)
entitats locals)
6. Claudia de Haro Porres (grup III – ass. 6.
(grup III)
consumidors)
1.2.4. ÒRGANS UNIPERSONALS
1.2.4.1. El president
D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora del CES i l’article 10 del seu Reglament
d’organització i funcionament, el president del Consell Econòmic i Social ha de ser
nomenat per decret del Consell de Govern, a proposta conjunta dels consellers
competents en matèria econòmica i de treball, que ho hauran consultat prèviament
amb els grups de representació que integren el Consell. En qualsevol cas, la proposta
ha de tenir el suport, com a mínim, dels dos terços de les persones membres del
Consell.
El president no pot percebre més d’una retribució amb càrrec als pressuposts de cap
administració pública. Si el president du a terme una activitat remunerada,
desplegarà la seva funció en règim de càrrec no retribuït. En aquest darrer cas, no es
consideren retribució les indemnitzacions d’assistència, de desplaçament i per
quilometratge.
L’actual president del CES, Llorenç Huguet Rotger, va ser elegit en el Ple de dia 24 de
gener de 2007. El Govern el va nomenar pel Decret 3/2007, de 26 de gener (BOIB
núm. 17, de 3 de febrer) i va prendre possessió del càrrec el dia 7 de febrer, davant el
Ple.
Correspon al president del Consell Econòmic i Social l'exercici de les funcions
següents:
a) La direcció i representació de la institució.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-les quan li correspongui i
moderar-ne el desenvolupament.
c) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas d'empat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne l’acompliment.
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f) Informar el Ple, abans de l’inici dels debats, de les suplències i substitucions del
Consell.
g) Dictar, amb la consulta prèvia als vicepresidents i a la Comissió Permanent, les
directrius generals per al funcionament intern i el bon govern de les sessions del
Consell.
h) Autoritzar i disposar les despeses dins els límits de la seva competència, reconèixer
obligacions i ordenar-ne els pagaments, degudament intervinguts d’acord amb la
normativa vigent.
i) Elaborar, amb l’assessorament del personal del Consell, especialment del secretari
general, l’esborrany de la proposta anual de pressuposts del Consell que, un cop
sotmesa a l’aprovació de la Comissió Permanent, ha de ser elevada al Ple, atès allò
que disposa el núm. 2 de l’article 13 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
j) Exercir les atribucions en matèria de contractació d’acord amb els principis de
publicitat, concurrència i transparència, i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic i la normativa que la desplegui.
k) Adreçar-se en nom del Consell a institucions, organismes, entitats, associacions,
autoritats i particulars per demanar la seva col·laboració.
l) Sol·licitar a l’òrgan demandant, amb consulta prèvia al Ple o a la Comissió
Permanent si l’assumpte ho requereix, l’ampliació del termini fixat en l’ordre de
remissió o en la sol·licitud de consulta per tal de poder atendre-la.
m) Exercir les facultats en matèria de personal reconegudes en la legislació vigent.
n) Complir i fer complir aquest Reglament, tot proposant al Ple la seva interpretació
en els casos de dubtes i la seva integració en els casos d’omissió.
o) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del Ple i totes
aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a la seva condició de
president.
1.2.4.2. Els vicepresidents
El Consell Econòmic i Social té dos vicepresidents elegits pel Ple per majoria simple en
votació secreta, a proposta, cada un d'ells, dels membres representants de les
organitzacions empresarials i dels representants de les organitzacions sindicals,
respectivament.
Per acord de la Comissió Permanent es determina el grau de dedicació de cada un
dels vicepresidents i s’estableix el règim de retribucions econòmiques que poden
correspondre’ls.
La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents es fa tot atenent la proposta que
facin cada un dels grups als quals pertanyen. Un cop s’hagi acceptat la proposta de
substitució, el mandat del nou vicepresident s’estendrà fins a l'acabament del període
de quatre anys que estigui en curs, excepte que hi hagi una nova proposta de
substitució.
Els vicepresidents poden assistir amb veu i sense vot a les reunions de la Comissió
Permanent.
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Els vicepresidents substituiran el president, per l'ordre de prelació que fixi el Ple, en
els supòsits de vacant, absència o malaltia i poden exercir, a més, les funcions que
expressament els delegui el president.
L’ordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president determinarà un torn
anual entre els vicepresidents que començarà per aquell que la Comissió Permanent
designi.
Els vicepresidents seran informats regularment pel president sobre la direcció de les
activitats del Consell i li prestaran la seva col·laboració en tots aquells assumptes per
als quals siguin requerits i a més,
a) En l’elaboració de l’ordre del dia del Ple i la Comissió Permanent
b) En l’elaboració de la proposta anual de pressuposts del Consell
c) En la interpretació i proposta de modificació del Reglament d’aquest Consell
d) En la decisió d’encetar l’elaboració d’un estudi o informe per iniciativa pròpia,
quan aquesta decisió s’hagi d’adoptar a instància del president d’acord amb el que
disposa l’article 36.1.a) del Reglament
Per tal que la funció de col·laboració dels vicepresidents sigui efectiva, el president es
reunirà amb els vicepresidents amb una periodicitat mensual i amb anterioritat a la
convocatòria de les sessions del Ple i la Comissió Permanent.
Actualment, els vicepresidents són Josep Oliver Marí, que ocupa la vicepresidència
primera des de la creació del CES; i Ernest Surià Ruiz, que ocupa la vicepresidència
segona des del 6 d’abril de 2011.
1.2.4.3. La Secretaria General
La Secretaria General és l'òrgan d'assistència tècnica i d'administració del Consell
Econòmic i Social, dipositari de la fe pública amb relació als seus acords. Es troba
regulada en l’article 12 de la Llei reguladora del CES i 14 del seu Reglament
d’organització i funcionament.
El titular de la Secretaria General, que no té qualitat de membre del Consell
Econòmic i Social, serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de Govern,
a proposta presentada, conjuntament, pels consellers amb competències en matèria
d'economia i de treball.
En virtut del Decret 114/2010, de 5 de novembre, es va nomenar Àngels Bellinfante
Torres com a secretària general (BOIB núm. 166, de 16 de novembre).
Les seves funcions són:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió Permanent i de
les comissions de treball i, eventualment, realitzar funcions d’assessoria jurídica.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i el vistiplau
del president i cursar els acords que s'hi adoptin. La redacció de les actes pot ser
encomanada quan el secretari no sigui present en una sessió a la persona que designi
el president.

INFORME D’ACTIVITATS CES 2011
15

c) Custodiar la documentació i establir l’arxiu documental del Consell.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots particulars i
altres documents confiats a la seva custòdia.
e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials. Especialment confeccionar la
relació de llocs de feina i dels procediments de selecció i de dotació de les places del
personal del Consell.
f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se li encomanin especialment.
g) Notificar als membres del Consell Econòmic i Social les convocatòries
corresponents per a les sessions dels òrgans col·legiats.
h) Deixar constància, mitjançant diligència autenticada amb la seva firma i la del
president, del fet que no es duguin a terme les sessions degudament convocades, així
com de les causes que motivin aquesta situació.
i) Ser el dipositari dels fons del Consell i lliurar-ne els autoritzats pel president,
intervinguts prèviament.
j) Assessorar jurídicament, amb l’assistència dels serveis tècnics, el Consell i els seus
òrgans.
k) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del Ple i totes
aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a la condició de secretari.
El secretari general pot delegar les seves funcions assessores i de confecció de les actes
al personal tècnic al servei del Consell, de forma permanent per a les comissions de
treball.
La persona titular de la Secretaria General té la consideració orgànica d’alt càrrec de
l’Administració de la CAIB.
1.3. LES FUNCIONS DEL CES
D’acord amb la seva naturalesa, corresponen al Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears les funcions que determina el núm. 1 de l’article 2 de la Llei 10/2000, de 30
de novembre, que el regula:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, amb relació amb les
matèries següents:
∗ Primer. Avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius, com també
projectes de decret del Govern de les Illes Balears i de reglament dels consells
insulars, independentment de la denominació que adoptin, sempre que els
esmentats avantprojectes i projectes regulin de forma directa i estructural
matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, tret de l'Avantprojecte de
llei de pressuposts generals.
∗ Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que
afectin substancialment l'organització, les competències o el funcionament del
Consell Econòmic i Social.
∗ Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, d’acord amb el que estableixi una
llei, sigui obligatori consultar-lo.
b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, amb relació amb les
matèries següents:
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∗ Primer. Projectes d’ordre de les conselleres i dels consellers del Govern de les
Illes Balears i de disposicions reglamentàries dels consells insulars, no inclosos
en l’apartat a), incís primer, d’aquest article, que regulin matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
∗ Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·liciti el Govern o les entitats i
les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determina en el
Reglament d’organització i funcionament.
c) Elaborar dictàmens, informes o estudis, a sol·licitud del Govern, dels consells
insulars o a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals
d’interès per a les Illes Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l'aprovació de l'Avantprojecte de
llei de pressuposts generals, on s'inclouran propostes i recomanacions amb relació al
seu contingut.
e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de cada any,
una memòria, en la qual retrà compte de les activitats realitzades i podrà exposar els
suggeriments i les observacions que consideri oportunes amb relació a la situació
socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
f) Elaborar el seu Reglament d'organització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l'estudi i la difusió de matèries
socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional
d’emissió de dictàmens preceptius o facultatius respecte de l’activitat legislativa i
reglamentària iniciada pel Govern de les Illes Balears i els consells insulars, en les
matèries socioeconòmiques, laborals o d’ocupació i, en segon lloc, una activitat
d’informe, tant per orientar els pressuposts de la comunitat autònoma, com per fer
èmfasi en determinades qüestions socioeconòmiques transcendents per a la nostra
comunitat autònoma. Tot això a banda de les atribucions d’autoorganització
funcional imprescindibles per la seva naturalesa d’òrgan consultiu.
1.3.1. ELS DICTÀMENS DEL CES
Les opinions del Consell s'expressen sota la denominació de “Dictamen del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears” i no són vinculants. L’emissió dels dictàmens es
realitza d'acord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per la qual
es regula el CES, i per les disposicions del seu Reglament, aprovat mitjançant el
Decret 67/2010, de 28 de maig. Els dictàmens es poden emetre a sol·licitud del
Govern de les Illes Balears i dels consells insulars, o a iniciativa pròpia. En aquests
apartat tractarem els dictàmens emesos a sol·licitud de les institucions
autonòmiques.
En el Dictamen 6/2002 s’afirma que un dictamen “és el resultat d’un esforç de
consens en les opinions i parers dels consellers que estan integrats en el Ple, els quals
actuen com a consellers que són del CES amb independència de la seva procedència
sindical, empresarial o institucional”.
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Per tant, el dictamen del CES és únicament i exclusivament l’opinió del CES –article
14 núm. 7 de la Llei 10/2000– la qual no és el parer individual de les institucions i
organitzacions que hi poden designar representants ni, en cap cas, no la substitueix.
El CES no ha de suplir la consulta sectorial preceptiva ni la informació prèvia en
l’elaboració de normes per part de l’executiu. El compliment d’aquests tràmits té una
gran rellevància i és una passa fonamental i no condiciona ni substitueix els
corresponents als informes i dictàmens que s’han d’elaborar. I, igualment, quan el
Govern fa de legislador no es pot plantejar que, a causa de la seva sol·licitud de
dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la
informació prèvia o la consulta sectorial.
Més encara si tenim en compte que arran de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la
qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
consulta a aquestes organitzacions ha esdevingut preceptiva com a forma d’exercici
de participació institucional, en relació amb els avantprojectes de llei o projectes de
normes reglamentàries de desplegament de normes legals.
Quan és obligatòria la consulta al CES?
La consulta al CES és obligatòria o preceptiva respecte de tots els projectes de decret i
reglament així com avantprojectes de llei que regulin, d’una banda, l’organització i el
funcionament del CES i d’altra, matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació,
excepte la Llei de pressuposts generals, sempre que aquesta regulació sigui directa i
estructural.
Així doncs, d’acord amb la Llei reguladora del CES, els dictàmens poden ser
preceptius o facultatius, en funció del rang de la norma i de com afecti les matèries
econòmiques i socials.
Per acotar millor les normes que s’han de sotmetre a dictamen del CES, l’apartat
quart del mateix article 2 de la llei del CES inclou tota una sèrie de matèries que
integren l’àmbit material de les funcions del Consell Econòmic i Social. Certament,
aquestes matèries ho són entre d’altres, però comptar amb una relació material ens
ha de permetre determinar amb seguretat quan l’opinió del CES és, no ja tan sols de
sol·licitud preceptiva, sinó d’interès per a la norma què es tracti.
Aquest apartat disposa que:
4. A l’efecte de determinar les matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, que integren
l’àmbit material de les funcions del CES, s’entenen incloses totes aquelles que són pròpies de les
organitzacions més representatives dels treballadors i empresaris, i que afecten, entre d’altres, al
desenvolupament regional, l’economia i els sectors productius, la fiscalitat, les relacions laborals i
la seguretat i la salut laboral, la responsabilitat, la investigació, l’economia social, l’educació, les
competències i la formació professional, la sanitat i el consum, l’habitatge, el medi ambient,
l’ordenació del territori, els serveis socials i la família.
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Finalment, l’apartat cinquè de l’article 2 de la dita llei reguladora del CES en delimita
de manera negativa l’abast dels dictàmens preceptius en el sentit següent:
5. Queda exclòs el dictamen preceptiu respecte dels avantprojectes de llei, projectes de decret
legislatiu i de decret del Govern de les Illes Balears, així com de reglament dels consells insulars,
independentment de la denominació que adoptin, que tractin de matèries socioeconòmiques,
laborals i d’ocupació en els casos següents:
a) Quan es tracti de disposicions normatives que no regulin de manera directa i estructural
matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, sempre que no afectin directament les
institucions i els òrgans en els quals s’exerceix el dret a la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
b) Quan es tracti de disposicions reglamentàries excloses del tràmit d ’audiència per raons que
s’han de fer constar al llarg del procés d’elaboració de la norma, per l’òrgan que en faci l’impuls.
c) Quan suposin la modificació o la reforma puntual, indirecta i no estructural de normes que
hagin estat sotmeses a dictamen preceptiu del Consell Econòmic i Social.
A la vista d’aquests preceptes, les normes que s’han de sotmetre a dictamen venen
limitades, primer, pel rang normatiu (avantprojectes de llei, projectes de decret i
projectes de reglament), segon, per l’àmbit material d’aquestes normes (matèria
econòmica, social i d’ocupació) i, tercer, per l’abast de la regulació (regulació directa
i estructural de la matèria què es tracti).
Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes d’ordre de les conselleres i
consellers del Govern de les Illes Balears i les disposicions reglamentàries dels consells
insulars, que regulin matèries socioeconòmiques i laborals i d’ocupació, si bé no de
manera directa i estructural.
Així doncs, s’ha de tenir en compte que el projecte de norma, si ve d’una conselleria
del Govern de les Illes Balears, ha de se d’una ordre del conseller o consellera
corresponent, però no un projecte de decret. Però, si ve d’un consell insular, ha de ser
d’una disposició reglamentària no inclosa en l’àmbit dels dictàmens preceptius.
1.3.2. LA MEMÒRIA SOBRE L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA SOCIETAT
D’acord amb l’article 2 de la Llei del CES, el Consell elabora una memòria anual
sobre la situació econòmica i social de les Illes Balears, la qual és fruit del debat entre
els interlocutors econòmics i socials presents en el Consell. Es tracta d’un informe
sobre la situació de la comunitat autònoma en cada exercici, sense previsions de
futur, però que ofereix un esforç d’aproximació el més exhaustiu possible a la realitat
econòmica i social de les Illes.
Aquesta Memòria s’estructura en 3 capítols:
Capítol 1: Panorama econòmic
Capítol 2: Mercat de treball i polítiques d’ocupació
Capítol 3: Qualitat de vida i estat del benestar
1.3.3. INFORMES I ESTUDIS
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El Consell Econòmic i Social pot elaborar els dictàmens, informes o estudis, a
sol·licitud del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars o a iniciativa pròpia
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.
La decisió d’encetar un informe, estudi o dictamen a iniciativa pròpia l’adopta el Ple,
d’acord amb l’article 15 del Reglament del CES aprovat pel Decret 67/2010. La
Comissió Permanent ha de fer un seguiment dels dictàmens i informes i informar-ne
al ple, al menys, una vegada cada any.
L’emissió de dictàmens i informes és competència del Ple, si be la pot delegar en la
Comissió Permanent.
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CAPÍTOL SEGON: ACTIVITATS DEL CES EL 2011
2.1. SESSIONS DELS ÒRGANS DEL CES
El funcionament del CES ve regulat en la Llei 10/2000, del CES i en el seu reglament,
aprovat pel Decret 67/2010, de 31 de maig. Essent un òrgan col·legiat, el CES
funciona en Ple, amb l’assistència de tots els seus membres, en Comissió Permanent,
que es reuneix amb caràcter ordinari, al menys una vegada cada mes, i en comissions
de treball, que es reuneixen en funció de les tasques que tenen assignades.
2.1.1. LES SESSIONS DEL PLE
Plens ordinaris. Temes tractats:

-

Sessió 01/2011, de 6 d’abril (aquest Ple es va celebrar a la capella del Consolat
de Mar de Palma)
Nomenament del vicepresident segon del CES
Delegació en la Comissió Permanent de les funcions de l’article 15 b i d del
Reglament del CES
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 14/2011, relatiu al Projecte de decret
pel qual s’aproven els procediments d’autorització d’oficines de farmàcia
Informació sobre canvis en les comissions de treball i adopció dels acords que
pertoqui
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació sobre els projectes i estudis en curs
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 02/2011, de 29 de juny
Informació sobre canvis en les comissions de treball i adopció dels acords que
pertoquin
Aprovació parcial de l’informe d’activitats del primer semestre de 2011
Debat i, si escau, aprovació del dictamen 19/2011, sobre Reglament del Consell
Insular de Formentera, pel qual s’estableixen mesures complementàries de
regulació de la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera.
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 11/2011, sobre el sistema sanitari de les
Illes Balears
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 03/2011, de 28 de setembre
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació sobre un canvi de conseller en la CT Economia i designació del
president
Debat i, si escau, aprovació de la Memòria del CES 2010
Informació de la proposta de pressuposts per a 2012 i adopció dels acords que
pertoquin
Debat i, si escau aprovació de la proposta de modificació de la Llei i del
Reglament del CES
Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
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Sessió 04/2011, de 21 de desembre
Debat i, si escau, aprovació de l’Informe d’activitats del CES corresponent al 2n
semestre
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació i vistiplau al calendari de sessions de 2012
Informació sobre els canvis en la composició dels grups i dels òrgans del CES i
adopció dels acords que pertoquin
Delegació de determinades funcions del Ple en la Comissió Permanent
Informació sobre els treballs de la Memòria del CES 2011 i presa dels acords que
pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
2.1.2. LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT

-

Sessions ordinàries
Sessió 01/2011, de 25 de gener
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 30/2010 relatiu al Projecte de decret pel
qual s’estableixen les disposicions generals de classificació de la categoria dels
establiments d’allotjament turístic en hotel, hotel apartament i apartament
turístic de les Illes Balears
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 1/2011, relatiu a l’Avantprojecte de llei
reguladora de la protecció de les persones consumidores i usuàries als serveis de
telefonia i Internet a les Illes Balears
Informació sobre els projectes i estudis i curs i presa dels acords que pertoquin

-

Informació sobre l’activitat de la Presidència

-

-

-

Sessió 02/2011, de 22 de febrer
Informació i, si escau, aprovació de l’execució pressupostària del quart trimestre
de 2010
Debat i, si escau, aprovació dels dictàmens següents:
a) 2/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals
i la coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics, les titulacions i les ràtios, i
la figura del professional de referència i la seva relació amb les persones usuàries
b) 3/2011, relatiu al Projecte de decret d’organització i funcionament dels punts
de trobada familiar per derivació judicial a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
c) 4/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l’organització,
l’estructura i el funcionament dels registres autonòmics de centres d’acolliment
residencial de persones menors d’edat, de protecció de persones menors d’edat, i
d’adopcions
d) 5/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els criteris i principis
generals per a la concertació de serveis a l’àmbit dels sistema públic de Serveis
Socials
e) 6/2011, relatiu a al Projecte de decret pel qual es regulen mesures per potenciar
el paper actiu dels òrgans de representació i de participació dels treballadors i les
treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscs laborals
a les Illes Balears
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-

f) 7/2011, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 85/1990, pel
qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Debat sobre l’estudi del sistema sanitari i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre els projectes i estudis i curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre el cessament del conseller Pere Albertí i adopció dels acords que
pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 03/2011, de 22 de març
Debat i, si escau, aprovació dels dictàmens següents:
a) 8/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament per al
desplegament de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears
b) 9/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de
Serveis Socials de les Illes Balears
c) 10/2011, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es modifica la classificació de
varietats de vinya autoritzades a les Illes Balears
d) 12/2011, relatiu al Projecte d’ordre pel qual es modifica el Reglament de DO
Binissalem
e) 13/2011, relació al Projecte d’ordre pel qual es modifica el Reglament DO Pla i
Llevant
Informació sobre l’activitat consultiva i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre el 10 aniversari del CES i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre els projectes i estudis i curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’Ordre del dia del Ple
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 04/2011, de 19 d’abril
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 15/2011, relatiu al Projecte d’ordre del
conseller de Presidència per la qual es regula la recollida de bogamarins en aigües
de les Illes Balears
Informació sobre l’execució pressupostària del primer trimestre de 2010
Informació sobre les retribucions dels col·laboradors de la Memòria del CES i
adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 05/2011, de 17 de maig
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 16/2011, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris i
s’aprova el Programa d’acreditació d’hospitals
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 17/2011, relatiu al Projecte de
reglament sobre denominació d’origen protegida “Mahón-Menorca” i el seu
Consell regulador
Informació sobre la renovació del conseller del grup III a proposta de la UIB, i
adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre els pressuposts
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Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 06/2011, de 21 de juny
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 18/2011, relatiu al Projecte de decret
de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions
reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior
Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 11/2010, sobre el sistema
sanitari de les Illes Balears
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació sobre l’ordre del dia del Ple
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 07/2011, de 26 de juliol
Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre i adopció dels
acords que pertoquin
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 20/2011, relatiu al projecte de
reglament del Consell Insular de Formentera, pel qual s’aprova l’ordre general de
vedes i de regulació dels recursos cinegètics de l’illa de Formentera
Propostes i estudis en curs i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 08/2011, de 20 de setembre
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació de la proposta de pressuposts per a 2012 i adopció dels acords que
pertoquin
Informació sobre l’ampliació de les assignacions als grups I i II
Informació sobre canvis en la Comissió Permanent i en la Comissió de Treball
d’Economia
Debat sobre la presentació del Dictamen 11/2011 sobre el sistema sanitari i
adopció dels acords que pertoqui
Propostes i estudis en curs i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre l’Ordre del dia del Ple
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 09/2011, de 8 de novembre
Informació sobre l’execució pressupostària del tercer trimestre i adopció dels
acords que pertoquin
Informació sobre els canvis en el grup III i adopció dels acords que pertoquin
Debat sobre les indemnitzacions i despeses dels consellers del CES i adopció dels
acords que pertoquin
Debat sobre la proposta d’índex de la Memòria del CES 2011 i adopció dels
acords que pertoquin
Propostes i estudis en curs i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
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Sessió 10/2011, de 13 de desembre
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 21/2011, sol·licitat pel Consell Insular
de Menorca, sobre les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es
desenvolupen a l’illa de Menorca
Debat/informació sobre la delegació de les funcions del Ple en la Comissió
Permanent i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre l’ordre del dia del Ple
Informació sobre la Memòria del CES 2011
Informació sobre l’activitat de la Presidència
2.1.3. LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL

Comissió de treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
• 19 de gener
• Proposta de dictamen 30/2010, relativa al Projecte de decret pel qual
s’estableixen les disposicions generals de classificació de la categoria dels
establiments d’allotjament turístic en hotel, hotel apartament i apartament
turístic de les Illes Balears
• 9 de març
• Proposta de dictamen 8/2011, relativa al Projecte de decret pel qual s’aprova el
Reglament per al desplegament de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears
• 10 de maig
• Proposta de dictamen 17/2011, relativa al Projecte de Reglament de la
denominació d'origen protegida "Mahón-Menorca" i el seu consell regulador.
• 15 de juny
• Proposta de dictamen 18/2011, relativa al Projecte de decret de simplificació
administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la
transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de
2006, de serveis en el mercat interior.
• 20 de juliol
• Proposta de dictamen 20/2011, relativa al Projecte de Reglament del Consell
insular de Formentera, pel qual s’aprova l’Ordre general de vedes i de regulació
dels recursos cinegètics de l’illa de Formentera.
Comissió de treball d’Ocupació i Relacions Laborals
La Comissió s’ha reunit el 15 de juny, l’ordre del dia fou: debat i anàlisi de les
polítiques actives d’ocupació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Comissió de treball de l’Àrea Social
• 18 de gener
• Proposta de dictamen 1/2011, relativa a l’Avantprojecte de llei reguladora de la
protecció de les persones consumidores o usuàries en els serveis de telefonia i
Internet a les Illes Balears
• 11 de febrer
• Proposta de dictamen 2/2011, relativa al Projecte de decret pel qual s’estableixen
els principis generals i la coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics, les
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

titulacions i les ràtios, i la figura del professional de referència i la seva relació amb
les persones usuàries
Proposta de dictamen 3/2011, relativa al Projecte de decret d’organització i
funcionament dels punts de trobada familiar per derivació judicial a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Proposta de dictamen 4/2011, relativa al Projecte de decret pel qual es regula
l’organització, l’estructura i el funcionament dels registres autonòmics de centres
d’acolliment residencial de persones menors d’edat, de protecció de persones
menors d’edat, i d’adopcions
Proposta de dictamen 5/2011, relativa al Projecte de decret pel qual s’estableixen
els criteris i principis generals per a la concertació de serveis a l’àmbit dels sistema
públic de Serveis Socials
16 de març
Proposta de dictamen 9/2011, relativa al Projecte de decret pel qual s’aprova la
Cartera bàsica de serveis socials
1 d’abril
Proposta de dictamen 14/2011, relativa al Projecte de decret pel qual s’aproven
els procediments d’autorització d’oficines de farmàcia
11 de maig
Proposta de dictamen 16/2011, relativa al Projecte de decret pel qual es regula el
marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris i s’aprova el
Programa d’acreditació d’hospitals
2 de desembre
Proposta de dictamen 21/2011, relativa al Projecte de reglament del Consell
Insular de Menorca, de les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es
desenvolupen a l’illa de Menorca

INFORME D’ACTIVITATS CES 2011
26

2.2. ELS DICTÀMENS EMESOS
Dictamen 01/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l'Avantprojecte de llei reguladora de la protecció de les persones consumidores o
usuàries en els serveis de telefonia i Internet a les Illes Balears
Data d’aprovació: 25/01/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Consum. Protecció dels consumidors
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


Dictamen 2/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual s'estableixen els principis generals i la coordinació dels
serveis socials comunitaris bàsics, les titulacions i les ràtios, i la figura del
professional de referència i la seva relació amb persones usuàries
Data d’aprovació: 22/02/2011
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: Assumptes socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les
directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics (BOIB núm. 75, de 21
de maig)
Valoració de l’impacte del dictamen en la norma: de les dues observacions referents al
contingut de la norma que fa el CES, una s’hi ha reflectit.


Dictamen 3/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret d'organització i funcionament dels punts de trobada familiar
per derivació judicial a la comunitat autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 22/02/2011
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: Família
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Decret 57/2011, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els principis generals
d’organització i funcionament dels punts de trobada familiar per derivació judicial
(BOIB núm. 81, de 2 de juny).
Valoració de l’impacte del dictamen en la norma: el CES fa 5 observacions pel que fa
al contingut, se n’accepta una.


Dictamen 4/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es regula l'organització, l'estructura i el funcionament
dels registres autonòmics de centres d'acolliment residencial de persones menors
d'edat, de protecció de persones menors d'edat i d'adopcions
Data d’aprovació: 22/02/2011
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: Família
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Decret 45/2011, de 6 de maig, pel qual es regula l'organització, l'estructura i el
funcionament dels registres autonòmics de centres d'acolliment residencial de
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persones menors d'edat, de protecció de persones menors d'edat i d'adopcions
(BOIB núm. 72, de 17 de maig)
Valoració de l’impacte del dictamen en la norma: no es fan observacions relatives al
contingut.
Dictamen 5/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret regulador dels principis generals per a la concertació de serveis
a l'àmbit del sistema públic de Serveis Socials
Data d’aprovació: 22/02/2011
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: Afers socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


Dictamen 6/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es regulen mesures per potenciar el paper actiu dels
òrgans de representació i de participació dels treballadors/ores amb funcions
específiques en matèria de prevenció de riscs laborals a les Illes Balears
Data d’aprovació: 22/02/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Seguretat laboral. Sinistralitat laboral. Salut laboral.
Sol·licitant: Conselleria de Turisme i Treball
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


Dictamen 7/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret de modificació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel
qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 23/02/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Funció pública.
Sol·licitant: Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Estat de tramitació de la norma: Es va aprovar per Acord del Consell de Govern de dia
23 de setembre de 2011 pel qual s'adopten mesures per reduir el dèficit públic en
relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i
les gratificacions al personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos dins l'àmbit d'aplicació del
Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels
funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 145,
de 27 de setembre)
Valoració de l’impacte del dictamen en la norma: no es fan observacions relatives al
contingut.


Dictamen 8/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament de la Llei
11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears
Data d’aprovació: 22/03/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
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Matèria: Comerç intern
Sol·licitant: Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació
Dictamen 9/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual s'aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les
Illes Balears
Data d’aprovació: 22/03/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Comerç intern
Sol·licitant: Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials
de les Illes Balears 2011-2014 (BOIB núm. 79, de 31 de maig)
Valoració de l’impacte del dictamen en la norma: en el Dictamen es varen fer sis
observacions relatives al contingut de la norma, de les quals varen incorporar-se al
text quatre


Dictamen 10/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte d'ordre per la qual es modifica la classificació de varietats de vinya
autoritzades a les Illes Balears
Data d’aprovació: 22/03/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Agricultura
Sol·licitant: Conselleria de Presidència
Ordre del Conseller de Presidència de 18 de maig de 2011 per la qual es modifica la
classificació de varietats de vinya autoritzades a les Illes Balears (BOIB núm. 81, de 2
de juny)
Valoració de l’impacte del dictamen en la norma: no es fan observacions relatives al
contingut.


Dictamen 11/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Sistema sanitari de les Illes Balears
Data d’aprovació: 29/06/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Sanitat. Salut
Sol·licitant: a iniciativa pròpia


Dictamen 12/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca
de 21 de novembre de 2005, per la qual s'aprova el reglament de la Denominació
d'Origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu òrgan de control
Data d’aprovació: 22/03/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Agricultura
Sol·licitant: Conselleria de Presidència
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació




Dictamen 13/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 13/2011,
relatiu al Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre de la consellera

INFORME D’ACTIVITATS CES 2011
29

d'Agricultura i Pesca d'1 d'abril de 2005, per la qual s'aprova el Reglament de la
Denominació d'Origen Pla i Llevant, del seu Consell Regulador i del seu òrgan de
control
Data d’aprovació: 22/03/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Agricultura
Sol·licitant: Conselleria de Presidència
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació
Dictamen 14/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 14/2011,
relatiu al Projecte de decret pel qual s'aproven els procediments d'autorització
d'oficines de farmàcia
Data d’aprovació: 06/04/2011
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: Sanitat. Salut
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


Dictamen 15/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 15/2011,
relatiu al Projecte d'ordre del conseller de Presidència pel qual es regula la
recollida de bogamarins en aigües de les Illes Balears
Data d’aprovació: 19/04/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Pesca
Sol·licitant: Conselleria de Presidència
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


Dictamen 16/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, serveis i
establiments sanitaris i s'aprova el Programa d'acreditació d'hospitals.
Data d’aprovació: 17/05/2011
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: Sanitat
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


Dictamen 17/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de reglament de la denominació d'origen protegida "Mahón-Menorca" i
del seu Consell regulador
Data d’aprovació: 17/05/2011
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i
Medi Ambient
Matèria: Agricultura. Ramaderia. Alimentació
Sol·licitant: Consell Insular de Menorca
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació




Dictamen 18/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret de simplificació administrativa i de modificació de diverses

INFORME D’ACTIVITATS CES 2011
30

disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior
Data d’aprovació: 21/06/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: activitat econòmica
Sol·licitant: Conselleria de Presidència
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació
Dictamen 19/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 19/2011,
sobre el Projecte de reglament pel qual s'estableixen mesures complementàries
de regulació de la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera
Data d’aprovació: 29/06/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Pesca
Sol·licitant: Consell Insular de Formentera
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


Dictamen 20/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, sobre el
projecte de reglament del Consell Insular de Formentera pel qual s'aprova
l'Ordre general de vedes i de regulació dels recursos cinegètics de l'illa de
Formentera
Data d’aprovació: 26/07/2011
Comissió de treball: Comissió de Treball d' Economia, Desenvolupament Regional i
Medi Ambient
Matèria: caça
Sol·licitant: Consell Insular de Formentera
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


Dictamen 21/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, sobre el
Projecte de reglament de les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es
desenvolupen a l’illa de Menorca
Data d’aprovació: 14/12/2011
Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social
Matèria: Lleure. Temps lliure. Recreació. Infància. Menors. Joventut
Sol·licitant: Consell Insular de Menorca
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació
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2.2.1. INCIDÈNCIA DELS DICTÀMENS DEL CES 2001-2010
INCIDÈNCIA DELS DICTÀMENS: OBSERVACIONS INCORPORADES AL TEXT DE LES
NORMES
Anys dictàmens
Observacions
Observacions
Observacions
proposades
incorporades
no incorporades
Dictàmens 2001
65
41
24
Dictàmens 2002
228
101
127
Dictàmens 2003
35
27
8
Dictàmens 2004
48
15
33
Dictàmens 2005
356
150
206
Dictàmens 2006
150
44
106
Dictàmens 2007
11
4
7
Dictàmens 2008
102
36
66
Dictàmens 2009
148
87
61
Dictàmens 2010
211
129
82
TOTALS
1.354
634 (47 %)
720 (53 %)

Incorporades
No incorporades
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2.3. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA, EL
TREBALL I LA SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS 2010
La Comissió de Treball de l’elaboració de la Memòria 2010 la formaren:
President: David Pons Florit (grup III – UIB)
Membres titulars amb veu i vot
1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I - CAEB)
2. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
3. Carlos Moreno Gómez (grup II - UGT)
4. Diana Borràs Rhodes (grup II – CCOO)
5. Gabriel Jover Arbona (grup III – expert Govern; pdt. CT Ocupació)
6. Antoni Llull Gilet (grup III – UIB). Substituït per David Pons a partir de juny
Membres amb veu i sense vot
Josep Oliver Marí (grup I, CAEB, president de la CT Economia)
Carme Orte Socias (grup II, presidenta de la CT Social)
Les reunions de Comissió del 2011 foren:
• 26 de gener: Compareixença del director general de Planificació Estratègica,
Llorenç Pou, sobre els canvis que s’estan operant en l’àmbit de les estadístiques
turístiques i que afecten les estimacions 2009/2010
Ratificació dels acords relatius a la Memòria CES 2010 debatuts en la reunió de
dia 1 de desembre de 2010.
• 1 de juny : informació sobre el compliment dels acords d’aquesta Comissió de 26
de gener de 2011
• 4 de juliol: presentació del capítol 2 de la Memòria del CES
• 13 de juliol: capítol I
• 19 de juliol: debat sobre els apartats pendents del Capítol 2 de la Memòria
(apartats 2.3, 5, 7) Presentació del capítol 3
• 5 de setembre: revisió resums i determinades pàgines dels tres capítols
• 18 de novembre: valoració de la Memòria 2010. Presentació de propostes per a la
Memòria 2011 d’acord amb l’índex general i els criteris aprovats per la Comissió
Permanent
• 28 de novembre: proposta per a la Memòria CES 2011
2.4. PUBLICACIONS
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Informe d'activitats 2010 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears,
[2010]
69 p. ; 29,7cm.
ISSN: 1889-5093
Catàleg de publicacions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (2001-2010)
-- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , D.L. 2011
[50] p. ; 14 x 15 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 174-2011
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Memòria del CES 2010 : Sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears -Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, 2011 (Palma de Mallorca :
amadip.esment)
641 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISSN: 1889-9250
Dictamen 11/2011 del Consell Econòmic i social de les Illes Balears sobre el sistema
sanitari de les Illes Balears -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears , D.L. 2011
2 p. ; 21 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 1499-2011
2.5. ALTRES ACTIVITATS
•

25 de gener. El CES coordina dues reunions amb el Comitè organitzador de la II
Conferència econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental, que ha de tenir lloc
a Barcelona el juny. Els assistents foren:
Primera reunió:
- Josep Valero González, secretari tècnic del Departament de Cooperació Local i
Interior del Consell Insular de Mallorca
- José Luis Roses Ferrer, vicepresident 1r de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca
- Patricia Dueñas Jollard, cap de servei de Relacions Europees, Direcció General
d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea, Govern Illes Balears
- Ermitas Blecua Casas, técnica Euroregió, Direcció General d'Acció Exterior i
Relacions amb la Unió Europea, Govern Illes Balears
- Llorenç Huguet, president del CES
- Ferran Navinés, assessor econòmic del CES
Segona reunió:
- Joaquim Tintoré Subirana, director del SOCIB (Sistema d'Observació i
Predicció Costaner de las Illes Balears); cap del Departament de Tecnologies
Marines, Oceanografia Operacional i Sostenibilitat de l'IMEDEA (Institut
Mediterrani d'Estudis Avançats)
- Amy Diedrich, tècnica del SOCIB
- David Carreras Martí, director en funcions de l'OBSAM (Observatori
Socioambiental de Menorca)
- Ferran Navinés, assessor econòmic del CES
Membres del Comitè organitzador:
- Fancesc Morata (Càtedra Jean Monet i Institut Universitari d'Estudis Europeus),
- Antoni Durà (coordinador del Comitè Organitzador, Departament de Geografia
de la UAB)
- Miquel Strubell (Fundació Congrés de Cultura Catalana).
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•

•

•

•

11 de febrer. La consellera del CES Carme Orte, la secretària general i l’assessor
econòmic fan la conferència “L’eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears.
Propostes de millora (basat en el Dictamen 7/2009 sobre l’eficàcia del sistema
educatiu a les Illes Balears”), que organitza el Centre de Professorat Manacor a la
biblioteca municipal de Manacor.
6 d’abril. Se celebra el 10è aniversari del CES. Després del Ple, tenen lloc al pati
del Consolat de Mar uns breus parlaments dels anteriors president del CES,
Francesc Obrador i Josep Oliver; de l’actual, Llorenç Huguet, i del president de les
Illes Balears, Francesc Antich. Immediatament, es procedí a lliurar distincions als
ex alts càrrecs de la institució, als treballadors més antics de la institució i als
consellers amb 10 anys d’antiguitat.
24 d’octubre. S’ofereix una roda de premsa a la nostra seu amb motiu de la
presentació de la Memòria CES 2010. Atenen els mitjans el president, el
vicepresident 2n, Ernest Surià, el president de la Comissió de Treball d’Elaboració
de la Memòria 2010, David Pons, la secretària general, Àngels Bellinfante i
l’assessor econòmic i director de la Memòria, Ferran Navinés.
25 d’octubre. El president del Parlament rep en audiència els representants del
CES que li lliuren la Memòria CES 2010. Aquests representants són: el president,
els dos vicepresidents, el president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la
Memòria, la secretària general i el director de la Memòria. Aquestes mateixes
persones formen la mesa de presentació al públic de la Memòria a la sala d’actes
del Parlament, que té lloc just després de l’audiència.
17 de novembre. El CES presenta a Menorca la “Memòria sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2010”. Primerament, el president del
Consell de Menorca, Santiago Tadeo, va rebre en audiència la delegació del CES
formada per: el president; la secretària general, l’assessor econòmic i director de
la Memòria i Josep M. Fortuny Gomila, conseller del CES i director de CAEB a
Menorca; Guillem Camps Coll, conseller CES pel CIME; Antoni Juaneda
Anglada, conseller CES i president PIMEB; Pau Seguí Pons, conseller CES per
PIMEB i Ramon Carreras, secretari general CCOO Menorca i antic conseller CES;
Servando Pereira, secretari general UGT Menorca. Immediatament després
d’aquesta recepció es presentà la publicació al públic interessat i a la premsa al
mateix Consell. La mesa de presentació la formà el president del Consell, el
president del CES i el director de la Memòria. Entre el públic assistent podem
destacar: Pedro Monjo Cerdà, secretari de la Cambra de Comerç i delegat de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears a Menorca; Begoña Jusué
Hernández, regidora de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Maó; Cristóbal
Coll Alcina, alcalde de St. Lluís; Maruja Baíllo, consellera de Cultura, Patrimoni i
Educació del Consell de Menorca; Antònia Florit Salord, secretària general de
Càritas Diocesana de Menorca; Miquel Mesquida Ticaulat, del Foment de
Turisme de Menorca; Pilar Pons, consellera de Serveis Generals, Treball e
Innovació del Consell de Menorca; José Luis Camps Pons, batle d’Es Castell;
Eulàlia Llufriu i Esteva, secretària primera de la Mesa del Parlament; Javier
Tejero, antic conseller CES pel CIME i director insular de l’Administració General
de l’Estat; Joan Melis, president, i Joan Juanico, gerent, de l’Asociación Hotelera
de Menorca (ASHOME); José Quintana Fullana, conseller del CES i president de
la Confraria de Pescadors; Vicenç Tur, regidor de l’Ajuntament de Maó; Elena
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Costa, regidora de l’Ajuntament de Maó; Cristòfol Mascaró, coordinador general
de GOB Menorca; Salomé Cabrera Roselló, consellera de Turisme del CIME.
23 de novembre. Es presenta a Eivissa i a Formentera la Memòria del CES 2010.
Primerament es féu la presentació a Formentera, on la delegació del CES
(president, secretària general, assessor econòmic i Pablo Serra Serra, conseller
CES en representació del Consell de Formentera) foren rebuts pel president del
Consell Jaume Ferrer. Després es presentà al públic en general (entre el que es
trobaven els antics consellers formenterers del CES Jane Wenham i Joan Serra) i a
la premsa. El mateix format se seguí hores després a Eivissa, el president Vicente
Serra rebé en audiència els representants del CES (el president, la secretària
general i l’assessor econòmic, a més de Mariano Riera Riera, conseller CES i
president de PIMEEF; Alfonso Ribas Prats, conseller del CES; Joan Bufí Arabí,
conseller suplent del CES; Diego Ruiz Molina, secretari general de la Unió Insular
d’Eivissa i Formentera per UGT i antic conseller CES; Felipe Zarco Ortega,
secretari general de la Unió Insular d’Eivissa i Formentera per CCOO i Maria
Torres Bonet, consellera suplent del CES en representació del CIE. Entre el públic
que assistí a la presentació posterior, destacam: Lucas Prats Ribas, president del
Foment de Turisme d’Eivissa i Formentera; Esperança Marí, diputada del
Parlament de les Illes Balears; Josep Marí Ribas, alcalde de St. Josep Sa Talaia;
Antoni Marquès Camps, antic conseller CES per PIME; José L. Pérez López, antic
conseller suplent del CES per UGT; Bartomeu Planells Planells, antic conseller del
CES en representació del CIEF; Álex Minchiotti Fábregas, conseller executiu del
Departament d’Economia i Hisenda del Consell d’Eivissa; Vicente Roig Tur,
conseller executiu del Departament de Treball, Comerç, Indústria i Noves
Tecnologies del Consell d’Eivissa; Antonio Marí Marí, alcalde de Sant Joan de
Labritja i Joan Daura, tinent d’Alcalde d’Hisenda de l’Ajuntament d’Eivissa
29 de novembre. Es presenta la publicació del CES Dictamen 11/2011 del Consell
Econòmic i social de les Illes Balears sobre el sistema sanitari de les Illes Balears,
presentació que tengué lloc a la sala d’actes del Parlament. Formaren la mesa de
presentació el president del Parlament, Pere Rotger, el president, els dos
vicepresidents i la secretària general del CES. L’acte comptà amb un nombrós
públic.
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CAPÍTOL TERCER: RELACIONS INSTITUCIONALS I COMUNICACIÓ
3.1. RELACIONS INSTITUCIONALS
• 10 de gener: el president i l’assessor econòmic varen assistir al debat del Club de
Opinión del Diario de Mallorca “Sanidad pública: rigor o quiebra” en el què
intervengueren Vicenç Thomàs, conseller de Salut i Consum; Antoni Bennàssar,
president del Col.legi Oficial de Metges i Francisco M. Kovacs, director de la Red
Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE) i de la Fundación
Kovacs.
• 13 de gener: el president i l’assessor econòmic es reuniren amb Joan Mir i Obrador,
vicerector de la Universitat Catalana d’Estiu, per parlar sobre la possible
participació del CES a la propera edició d’aquesta Universitat.
• 26 de gener. El president assistí a un dinar organitzat per l’Institut Ignasi Villalonga
per presentar-hi les seves noves activitats i el pla de treball per a les Illes Balears.
L’acte comptà amb la presència de Josep Capó, membre de la Junta directiva de
l’Institut; Pau Caparrós, responsable d’estudis i Antoni Costa, professor de la UIB i
membre del CRE, que presentà l’informe “El nou finançament a les Illes Balears”.
• 27 de gener. El president formà part del públic de la sessió inaugural del curs
acadèmic 2011 de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.
• 27 de gener. El president es trobà entre els assistents de l’acte organitzat pel
Parlament de les Illes Balears de commemoració del Dia Oficial de la Memòria de
l’Holocaust, presidit per Aina Rado.
• 31 de gener. El president es reuní amb Pere Oliver Reus, director general de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
• 3 de febrer. El Govern de les Illes Balears, la Fundació Ramon Llull i l’Editorial
Planeta organitzaren l’acte de lliurament del XXXI Premi de les Lletres Catalanes
Ramon Llull, a la qual assistí el president.
• 4 de febrer. La secretària general va anar a l’acte commemoratiu “25 anys a la
Unió Europea”, organitzat pel Centre Balears Europa. Durant l’acte es pronuncià
la conferència “25 anys de les Illes Balears a la Unió Europea” a càrrec de la
catedràtica de dret internacional públic (UIB) Rosario Huesa Vinaixa i es va lliurar
una distinció als eurodiputats i eurodiputades balears.
• 9 de febrer. La secretària general es trobà entre el públic assistent a la cerimònia de
nomenament de doctor honoris causa a Eduard Punset per la UIB. El seu padrí
d’investidura fou Llorenç Huguet, catedràtic de la UIB i president del CES.
• 10 de febrer. L’assessor econòmic assistí a la conferència col·loqui que organitza
APD impartida per Oriol Amat sobre “Retos y oportunidades en el momento
actual: ¿Cómo son las empresas que avanzan?”, que va tenir lloc al CaixaFòrum de
Palma.
• 15 de febrer. El president, membre titular, assistí a la reunió del Comitè d’Honor i
el Comitè Científic del II Congrés Nacional de Responsabilitat Social Corporativa a
les empreses turístiques, previst de celebrar els dies 7 i 8 d’abril de 2011, organitzat
per la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa.
• 21 de febrer. Reunió del president, juntament amb l’assessor econòmic, amb
Antoni Garcia Moles, director provincial de l’INEM, per demanar-li col·laboració
per a l’elaboració de la Memòria CES 2010.
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• 21 de febrer. La secretària general va anar a la conferència “Reformas procesales,
novedosa oficina judicial e incidencia en el proceso penal”, impartida per Jaume
Suau Morey i que organitzà l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes
Balears.
• 21 de febrer. La secretària general va anar a l’acte de presa de possessió del nou
membre del Consell Consultiu Antoni Mir.
• 24 de febrer: El president i l’assessor econòmic es reuniren amb el gerent de
l’Institut Municipal de Turisme de l’Ajuntament de Palma, Pere Oliver García, per
sol·licitar la seva col·laboració en la confecció de la Memòria CES 2010.
• 25 de febrer. Reunió del president, juntament amb l’assessor econòmic, amb
Francisco Martínez Espinosa, jutge degà del partit judicial de Palma, per demanar
la seva col·laboració per a l’elaboració de la Memòria CES 2010.
• 25 de febrer. El president es reuní amb el director general d’Economia del Govern,
Andreu Sansó Rosselló.
• 28 de febrer. Reunió del president, l’assessor econòmic i Pere Salvà, coordinador
de l’apartat dedicat al sector primari de la Memòria del CES 2010, amb Fernando
Pozuelo Mayordomo, director general de Coordinació i Traspassos d’Agricultura i
Pesca de la Conselleria de Presidència, per demanar col·laboració per a
l’elaboració de la Memòria CES 2010.
• 28 de febrer. Se celebrà l’acte institucional commemoratiu del Dia de les Illes
Balears i el lliurament dels Premis Ramon Llull i les medalles d’or de les Illes
Balears, organitzat pel Govern de les Illes Balears. El president es troba entre els
assistents.
• 1 de març. El president va anar a l’acte commemoratiu de la Diada de les Illes
Balears, organitzat pel Parlament de les Illes Balears
• 3 de març. Reunió del president, juntament amb l’assessor econòmic, amb Rita
Salcedo del Hierro, directora provincial de l’INSS i Florencio Ingelmo Sánchez,
secretari provincial, per demanar col·laboració per a l’elaboració de la Memòria
CES 2010.
• 4 de març. L’assessor econòmic assistí a la III Jornada d’administració local “La
financiació municipal a debat”, organitzat per l’Observatori de Politiques Locals
del Consell de Mallorca.
• 4 de març. El president es reuní amb Antoni Roig, director de la Fundació IBit.
• 8 de març. El president es reuní amb Bàrbara Terrasa, cap de Servei de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic de la Direcció General de R+D+I.
• 8 de març. El president va anar a l’acte de presentació del manifest electoral del
candidat Francesc Antich.
• 10 de març. Es presentà a la Cambra de Comerç de Mallorca la publicació de la
Fundació IBIt, amb col·laboració amb l’Ibestat, Les TIC i els ciutadans. Estudi sobre el
grau d'equipament a les llars de les Illes Balears i l'ús que en fan els ciutadans. A la mesa
presidencial: Pilar Costa (consellera d'Innovació, Interior i Justícia), Carles Manera
(conseller d'Economia i Hisenda) i Llorenç Huguet (president del CES Illes
Balears). Aquest darrer s’encarregà de la presentació de les principals dades
contingudes en el llibre.
• 14 de març. El president i l’assessor econòmic s’entrevistaren amb Mercè Amer,
directora de l’Àrea d’Alta Inspecció d’Educació de l’Administració de l’Estat a
Balears, per demanar col·laboració per a l’elaboració de la Memòria CES 2010.
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• 17 de març. El president va anar a la presentació del llibre Espanya, capital París. La
història del disseny polític de les infraestructures estatals i de la conversió de Madrid en una
megaregió, a càrrec del seu autor, Germà Bel. L’acte es féu a la seu de la Cambra de
Comerç de Mallorca.
• 17 de març. L’assessor econòmic parlà, dins del Màster de Direcció i Planificació
Turística de la Universitat de Girona, dels “Sistemes d’indicadors III. Cas GIZC de
les Illes Balears”.
• 18 de març. El president i l’assessor econòmic assistiren a la Jornada organitzada
per l’Institut Balear d’Economia sobre Parcs tecnològics al ParcBIt de Palma.
• 22 i 23 de març. Es realitzà el II Congrés Nacional de Responsabilitat Social de les
Empreses Turístiques “Del Global al Local” organitzat per la Direcció General del
Responsabilitat Social Corporativa. El president (que forma part del Comitè
Científic) actuà de relator de la sessió “Motivadors per a la sostenibilitat en el
turisme”. L’assessor econòmic intervingué com a ponent en la sessió “Eines per a la
sostenibilitat del turisme: local i global” tot parlant sobre el Sistema d’Indicadors
per a la gestió integrada de la zona costanera (GIZC).
• 22 de març. El president va anar a la cerimònia de lliurament del guardó del
Govern balear Cornelius Atticus 2010 al tirador olímpic Joan Seguí Picornell.
• 29 de març. El president i l’assessor econòmic assistiren a la Jornada "Update
Palma '11: Ejemplos de innovación como fuente de crecimiento empresarial" que
APD i La Caixa organitzaren al CaixaForum de Palma.
• 11 d’abril. El president assistí, en qualitat de membre titular, a la sessió de la Mesa
de Seguiment de l’Economia Balear, a la Capella del Consolat de Mar.
• 14 i 15 d’abril. La secretària general assistí a las V Jornades Nacionals de Defensa
de la Competència “Mercat interior i competència”, organitzades per l’Agència de
Defensa de la Competència d’Andalusia a Sevilla.
• 19 d’abril. El president va anar a la presa de possessió de la rectora de la UIB,
Montserrat Casas.
• 19 d’abril. El president estava entre el públic assistent a l’acte commemoratiu del
50è aniversari de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears i de presentació del
llibre El dret viscut, acte organitzat pel Govern i per l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de les Illes Balears a la seu central del Col·legi d’Advocats.
• 27 d’abril. El president va anar a la Jornada coorganitzada per TIRME i APD,
Asociación para el Progreso de la Dirección, “Habilidades Directivas. El valor
empresarial de la empatía”, al CaixaFòrum de Palma.
• 28 d’abril. El president va anar a la I Xerrada Col·loqui “Responsabilitats legals en
matèria de prevenció de riscos laborals”, organitzada per la Fundació per a la
prevenció de riscos laborals en el sector de l’hoteleria de les Illes Balears, que
tingué lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Mallorca.
• 4, 5 i 6 de maig. L’assessor econòmic assistí a les XXXI Jornades d’Economia de la
Salut “Sostenibilidad y bienestar. Reflexiones sobre el futuro de las políticas
sanitarias” que organitzà l’AES, l’Associació Economia de la Salut a l’Hospital Son
Espases de Palma.
• 13 de maig. El president assistí a l’acte commemoratiu de la diada de St. Isidre,
patró de l’Agricultura, que organitzà la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern
de les Illes Balears a la seva seu central.
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• 30 de maig. El president va anar a la XXIV edició dels Premis Rotary Mallorca a
l’Auditòrium de Palma.
• 6 i 7 de juny. El president i l’assessor econòmic participen a la II Conferència
Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental. La Cooperació Territorial a la
Mediterrània Occidental que organitza, entre d’altres, la Fundació Congrés de
Cultura Catalana i l’Institut Universitari d’Estudis Europeus de la UAB al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. El president va fer de moderador de la mesa
“Cooperació regional: present i futur d’Euroregions i Macroregions”. L’assessor
econòmic forma part del Comitè assessor.
• 14 de juny. El president va anar a la sessió d’investidura del nou president de les
Illes Balears al Parlament.
• 17 de juny. El president va ser un dels convidats a l’acte de la patrona del metges,
Nostra Senyora del Socors, organitzat pel Col·legi de Metges al Poble Espanyol de
Palma.
• 18 de juny. El president va assistir a l’acte de presa de possessió del nou president
de les Illes Balears, José Ramon Bauzà Díaz, al Consolat de Mar.
• 20 de juny. El president i la secretària general assistiren a l’acte de presa de
possessió dels nous consellers del Govern de les Illes Balears a la Capella del
Consolat de Mar.
• 21 de juny. El president va anar a la sessió solemne d’obertura de la VIII Legislatura
del Parlament de les Illes Balears.
• 21 de juny. El president va anar a la presentació de la Memòria de l’Estalvi Ètic de
Colonya Caixa Pollença a la seu Cambra de Comerç de Mallorca.
• 25 de juny. El president assistí a l’acte de constitució de la nova corporació i a la
presa de possessió de la Presidència del Consell de Mallorca.
• 25 de juny. El president viatjà a Menorca per assistir al Ple extraordinari per a la
constitució i presa de possessió de la nova corporació del Consell Insular de
Menorca.
• 1 de juliol. El president va anar a l’acte oficial de presa de possessió de la nova
corporació del Consell d’Eivissa.
• 6 de juliol. L’organització APD, Asociación para el Progreso de la Dirección,
organitzà la Jornada “Negociación colectiva: acuerdo social y económico”,
presentada per la secretària d’estat d’Ocupació, M. Luz Rodríguez. El president es
trobà entre els assistents.
• 14 de juliol. El president i l’assessor econòmic es reuniren amb Martina Ferrer, de
l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga.
• 18 de juliol. El president, els dos vicepresidents i la secretària general es reuniren
amb el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, Josep
Ignasi Aguiló.
• 19 de juliol. La diputada Aina Aguiló, membre –entre d’altres- de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports del Parlament, es reuní amb el president, la secretària
general i l’assessor econòmic a la nostra seu per tractar temes relacionats amb el
Dictamen del CES 7/2009, sobre l’eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears.
• 19 de juliol. El president, el vicepresident segon, el coordinador del grup III, Javier
Tejero, la secretària general i l’assessor econòmic visitaren la consellera de salut,
Família i Benestar Social per presentar-li el Dictamen 11/2011 sobre el sistema
sanitari de les Illes Balears.
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• 20 de juliol. El president, el vicepresident segon i la secretària general foren rebuts
en audiència per José Ramon Bauzá, president de les Illes Balears, i li presentaren
l’Informe d’Activitats CES 2010.
• 20 de juliol. El president va anar a la cerimònia de graduació de l’any acadèmic
2010-2011 de la UIB.
• 21 de juliol. La secretària general i l’assessor econòmic, assistiren a la conferència
col·loqui que pronuncià Jordi Sevilla “Hacia un modelo de crecimiento
inteligente”, organitzada per APD.
• 2 d’agost. El president i la secretària general foren rebuts en audiència pel
president del Parlament, Pere Rotger Llabrés. A l’acte els representants del CES li
lliuraren l’Informe d’Activitats 2010.
• 8 de setembre. El president assistí als Desayunos Informativos d’Europa Press amb
el president de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, a l’Hotel Intercontinental de
Madrid.
• 8 de setembre. Assistència del president a l’acte commemoratiu del 782 aniversari
del desembarcament del rei en Jaume, a la creu de Santa Ponça, organitzat per
l’Ajuntament de Calvià.
• 12 de setembre. El president va anar a l’acte institucional de la Diada de Mallorca
2011, organitzat pel Consell de Mallorca, on es lliuraren la Medalla d’Honor i
Gratitud de l’illa de Mallorca i els premis Jaume II.
• 15 de setembre. Assistència del president a la presentació de l’edició especial de
l’Informe econòmic i social de les Illes Balears 2001-2010 i a la conferència “10 x
10, una mirada endavant”, coincident amb el desè aniversari del CRE (UIB-Sa
Nostra)
• 22 de setembre. El president, juntament amb l’assessor econòmic, va anar a la
presentació de l’estudi Diagnòstic d’innovació a les pimes industrials de les Illes Balears,
publicació de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tècnic del
Govern.
• 29 de setembre. El president va anar a la xerrada de presentació del Decret llei de
suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears pel
director general de Comerç i Empresa de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, César Pacheco Cifuentes, al Club Diario de
Mallorca.
• 30 de setembre. El president, la secretària general i l’assessor econòmic es reuniren
amb el vicepresident econòmic, Josep Ignasi Aguiló Fuster.
• 10 d’octubre. La secretària general estava entre el públic del lliurament dels Premis
Capital Palma de Mallorca, atorgats per la revista Capital al Museu Es Baluard.
• 14 d’octubre. El president va anar a la cerimònia de lliurament dels guardons de la
Cambra de Comerç de Mallorca a la Llotja de Palma.
• 20 d’octubre. El president va anar a la conferència col·loqui "PIENSA EN
POSITIVO. Cómo son los equipos emocionalmente inteligentes” que organitzà
l’Asociación para el Progreso de la Dirección a la seu del CaixaFòrum de Palma.
• 21 d’octubre. El president es trobà entre els convidats al dinar de cloenda del VII
Fòrum de la Justícia d’AUSBANC al Castell de Bellver.
• 27 d’octubre: El president va anar a la presentació de l’Anuari d’Educació de les
Illes Balears 2011 de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, a l’Estudi General
Lul·lià, de Palma.
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• 4 de novembre. L’assessor econòmic va anar a la Jornada organitzada per APD
(Asociación para el Progreso de la Dirección) en col·laboració amb Deloitte:
"Coyuntura Balear. Construyendo la empresa de 2020. Cómo generar un clima de
confianza y optimismo".
• 10 de novembre. El president va anar a la trobada que organitza el Foro 5 Días
amb el president de les Illes Balears, José Ramon Bauzá, a Palma.
• 10 de novembre. La secretària general assistí al II Congrés Internacional de Dret del
Turisme, promogut per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears en
col·laboració amb la UIB i el Govern autonòmic.
• 11 de novembre. El president assistí a la cloenda del II Congrés Internacional de
Dret del Turisme.
• 18 de novembre. El president va anar a l’acte de presa de possessió dels nous
membres del Consell Consultiu.
• 24 de novembre. El president i l’assessor econòmic van anar a Forotec 2011, III
Fòrum tecnològic de les Illes Balears, que organitzà la Direcció General
d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, conjuntament amb la
Universitat dels Illes Balears (UIB) i l’Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI) al ParcBIT de Palma.
• 24 de novembre. El president i l’assessor econòmic es trobaren entre el públic
assistent a la presentació de l’Anuari de l’envelliment Illes Balears 2011, publicació
promoguda per la Càtedra d’Atenció a la Dependència i promoció de l’Autonomia
Personal de la UIB.
• 25 de novembre. L’assessor econòmic assistí, en representació del CES, al sopar
del Dia Internacional del Cooperativisme organitzat per UCTAIB.
• 6 de desembre. El president es trobà entre els convidats a l’acte oficial
commemoratiu del XXXIII aniversari de la Constitució que tengué lloc al Palau de
l’Almudaina.
• 12 de desembre. La secretària general va anar a l’acte de presa de possessió de
Rafael Perera Mezquida i de José Felio Bauzá Martorell, com a president i secretari
respectivament del Consell Consultiu de les Illes Balears, que tengué lloc a la
Capella del Consolat de Mar.
• 19 de desembre. El president assistí, com a membre titular, a la convocatòria de la
sessió constitutiva i primera sessió ordinària del Fòrum Balears Competitiva, que
promou la Conselleria de Presidència.
• 19 de desembre. El president va anar a la sessió de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de les Illes Balears d’ingrés com a acadèmica de M. Pilar Ferrer Vanrell, a
la sala d’actes de la seu central de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
• 20 de desembre. El president assistí a l’acte de cloenda de la X diada dels
Economistes i al sopar posterior que organitzà el Col·legi d’Economistes de les Illes
Balears.
• 29 de desembre. El president i la secretària general es reuniren amb el secretari
general d’USO Balears David Díaz
• 31 de desembre. El president es trobà entre les autoritats presents a la Festa de
l’Estendard que organitzà l’Ajuntament de Palma.
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3.2. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES
• 9 de febrer. La secretària general i l’assessor econòmic van anar a l’Audició
Pública del Consell Econòmic i Social d’Europa “Europa, primer destino turístico
del mundo”, que va tenir lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Mallorca. Un
dels ponents fou Josep Oliver Marí, president de CAEB i vicepresident 1r del CES
de les Illes Balears
• 11 de març. La secretària general assistí a Madrid a la Jornada de presentació de
l’Informe “Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social en el sistema
sanitario” del CES d’Espanya.
• 30 i 31 de març. El president i la secretària general viatjaren a Madrid per assistir
a la Trobada anual de CES autonòmics 2011 que organitzà el CES de la
Comunitat de Madrid. La primera jornada es dedicà a “La Innovación, el Motor
del Crecimiento Económico” i, a la segona, es reuniren els presidents i secretaris
generals amb el següent ordre del dia:
1. Intervenció dels presidents sobre qüestions rellevants dels CES autonòmics.
2. Avanços en el tema Coordinació de documentació i pàgines webs dels CES
autonòmics
3. Joves i mercat de treball
Ponent: Llorenc Huguet Rotger, president del CES de les Illes Baleares
4. L’Ocupació i la Formació dels Joves d’Extremadura
Ponent: Emilia Parejo, secretària general del CES d’Extremadura
5. La productivitat i l’ absentisme laboral a la Comunitat de Madrid
Ponent: Rocío Albert, secretaria general del CES de la Comunitat de Madrid
• 6 de juny. La secretària general assistí a la conferència conjunta del CES europeu i
del CES d’Espanya “Atur juvenil” que tengué lloc a la seu del CES d’Espanya, a
Madrid.
3.3. COMUNICACIÓ
Entrevistes amb el president
• 24 de març. El president participà a la tertúlia sobre responsabilitat social
corporativa que emeté el programa “Mallorca al matí” de l’emissora Ona
Mallorca.
• 26 d’abril. El president va ser entrevistat al programa “Al dia” d’IB3 Ràdio.
• 4 de juliol. El president, acompanyat per l’assessor econòmic, va ser entrevistat en
directe a Ona Mallorca per parlar del Dictamen sobre l’Estudi del Sistema
Sanitari.
• 28 d’octubre. El president va ser entrevistat en directe al programa d’actualitat “Al
dia” a IB3 Ràdio.
• 14 de novembre. El president va ser entrevistat en directe en el programa d’IB3
Ràdio “Al dia”.
• 16 de novembre. El president va serentrevistat en directe en el programa
d’actualitat econòmica “La mirada de Marc Cornet”, d’IB3 TV.
• 30 de desembre. El president va ser entrevistat en directe al plató de l’Informatiu
Balear de RTVE a Balears
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3.4. LA PÀGINA WEB DEL CES
El Consell Econòmic i Social, conscient del paper fonamental de les noves tecnologies
en la difusió de la informació, fa una aposta clara per l’actualització constant dels
continguts de la pàgina web del CES (http://ces.caib.es). Així, es poden trobar tots
els dictàmens, els informes i les publicacions del CES. De la mateixa manera,
s’actualitza amb informació sobre el calendari dels òrgans del CES i informació sobre
les activitats que du a terme al llarg de l’any.
Així mateix, i tenint en compte la importància de les sinergies que es poden crear en la
transferència de coneixement, el CES participa de manera activa en el portal comú de
CES espanyols (http://www.ces.es/cesespa/index.htm), amb la tramesa dels nous
dictàmens aprovats, publicacions presentades, treballs en curs i notícies de la
realització d’actes.
Amb el mateix objectiu de millorar la difusió de la informació i el coneixement i les
relacions entre els consells econòmics i socials, els documents del CES de les Illes
Balears estan incorporats a la base de dades conjunta de dictàmens i informes dels
CES d’Espanya i de les comunitats autònomes: http://www.ces.es/cgibin/sircgietbcca. El nombre de documents que hi ha introduïts actualment és de 231.
El nombre existent en l’any 2010 era de 181.
A través de la consulta estadística es poden comprovar les visites que ha rebut la
pàgina web del CES, les quals s’han anat incrementant de manera notable any rere
any com s’observa en el següent comparatiu:
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ESTADÍSTICA D’ACCÉS A LA WEB DEL CES
Contingut
2007*
2008
2009
Home del CES
6374
13850
15940
Composició i òrgans
949
2226
2824
Memòria socioeconòmica
703
1755
2490
i laboral
Publicacions
629
1850
2208
Informes
556
1402
1994
Dictàmens
576
1345
1985
Què és el CES?
711
1139
1975
Funcions
467
1016
1772
Calendari d'activitats
351
989
1502
Formulari de contacte
417
1008
1401
Informe d'activitats
444
938
1380

2010
16284
2319
2154

2011
19690
2054
1504

1788
1612
1593
1841
1457
1400
1024
1074

1879
1245
1424
1652
1601
1098
808
912

ESTADÍSTICA D’ACCÉS A LA WEB DEL CES. APARTAT DE LA MEMÒRIA DEL CES
2007*
2008
2009
2010
2011
Totals
Capítol I
776
5701
9207
18243
14387
48314
Capítol II
135
869
2057
3286
2786
9133
Capítol III
487
3900
9349
13040
10083
36859
Gràfics, quadres
13
116
52
1767
1006
2954
TOTAL S
1411
10586
20665
36336
28262
97260
*Període d’operativitat: 1 agost 2007 / 31 desembre 2007
Capítols:
Preàmbul
Introducció
Presentació, col·laboradors, índex
Suggeriment situació econòmica
I. Panorama Econòmic
I.1. Panorama Internacional
I.2 Unió europea
I.3. Economia espanyola
I.4. Les Balears
I.5 El sector primari
1.6 El sector industrial
I.7 Construcció
I.8 Turisme
I.8 b Els serveis privats
I.9 Comerç
I.10 Transports i Comunicacions
I.11 Institucions financeres
I.12 Administracions públiques
I.13 Medi Ambient
I.14 Societat coneixement
Descàrrega capítol I
TOTAL S

2007*

2008
50
52

2009
52
52

50
75
31
69
67
55
55
61

166
315
394
316
464
392
365
345
432

41
56
56
38
51
71

329
343
313
394
615
416

184
484
536
480
675
582
619
557
774
36
472
535
561
744
1626
678

776

5701

9207

2010
115
75
1184
32
487
1016
981
1082
1272
1229
1150
1059
1222
275
1038
1078
1006
1269
1529
1069
75
18243

2011
95
38
577
185
343
908
831
879
941
967
916
862
1099
266
834
867
806
966
1059
822
126
14387
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II. Resum
II.1 Mercat de treball
II.2 Economia social
II.2 b. Seguretat social
Descàrrega capítol II
TOTAL S
III. Qualitat de vida. Resum
capítol
III.1 Benestar econòmic
III.2 Demografia i llar
III.3 Salut i qualitat de vida
III.3 b Salut i serveis socials
III.4 Educació
III.5 Cultura
III.6 Habitatge
III.7 Justícia I arbitratge
III.7b. Atenció dependència
(SAAD)
III.8 Economia social I solidària
III.9 Necessitats i serveis socials
III.9 b Marc normatiu ús llengua
III.10 Politiques d’igualtat
III.11 Voluntariat i organitzacions
III.12 Immigració
Descàrrega capítol III
TOTAL S
Índex, Quadres i gràfics
Descàrregues completes
TOTAL S

75
8
52

488
58
323

299
1245
52
760
2057

364
1502
119
1213
88
3286

357
1374
86
886
83
2786

135

869

44

348

347

442
408
398
344

678
784
274
990
1657
961
1050
604

956
1339
986
792
1907
1591
1380
1044
335

819
1052
718
749
1340
1137
1050
858
281

2
4
6

349
425
54
123
55
51

690
1012
43
464
49
49

487

3900

9349

1071
686
100
185
134
136
50
13040

794
477
94
121
91
95
60
10083

13

116

52

13

116

52

997
770
1767

508
498
1006

40
63
64
51
39
38
52
57
71

319
444
488
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ELS 20 APARTATS MÉS VISITATS DE LA MEMÒRIA DEL CES (1/10/2007 – 15/11/2011)
Rànquing
Apartat
Capítol
Nº de visites
1r
Educació
III
5268
2n
Medi ambient
I
4824
3r
Mercat de treball
II
4453
4t
Habitatge
III
3866
5è
Cultura
III
3773
6è
Salut i serveis socials
III
3667
7è
Sector primari
I
3600
8è
Turisme
I
3493
9è
Balears
I
3436
10è
Necessitats i serveis socials
III
3403
11è
Administracions públiques
I
3357
12è
Societat coneixement
I
3022
13è
Justícia i arbitratge
III
2862
14è
Construcció
I
2840
15è
Transports i comunicacions.
I
2840
16è
Sector Industrial
I
2789
17è
Seguretat Social
II
2787
18è
Unió Europea
I
2781
19è
Panorama Internacional
I
2711
20è
Institucions financeres
I
2706
ELS 20 APARTATS MÉS VISITATS DE LA MEMÒRIA DEL CES (2011)
Rànquing
Apartat
Capítol
Nombre de visites
1r
Mercat de treball
II
1374
2n
Educació
III
1340
3r
Cultura
III
1137
4t
Turisme
I
1099
5è
Medi Ambient
I
1059
6è
Demografia i llar
III
1052
7è
Habitatge
I
1050
8è
El sector primari
I
967
9è
Administracions públiques
I
966
10è
Les Balears
I
941
11è
El sector industrial
I
916
12è
Panorama Internacional
I
908
13è
Seguretat Social
I
886
14è
Economia espanyola
I
879
15è
Transports, comunicacions
I
867
16è
Construcció
I
862
17è
Justícia i arbitratge
III
858
18è
Comerç
I
834
19è
Unió Europea
I
831
20è
Societat coneixement
I
822
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COMUNICACIÓ
Aparicions del CES a la premsa i notes informatives pròpies, recollides a la nostra web
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INFORMACIÓ DELS REGISTRES PUBLICATS AL WEB DE CONSELLS
ECONÒMICS I SOCIALS D’ESPANYA
BASE DE DADES COMUNA (http://www.ces.es/cesespa/index.htm)
Registres
Registres
CES
%
CES
%
2010
2011
Cast. Lleó
256
11,2
Cast. Lleó
276
11,1
Balears
195
8,5
Catalunya
234
9,4
Catalunya
193
8,4
Balears
231
9,3
Cantàbria
193
8,4
Cast. Manxa
193
7,8
Espanya
180
7,9
Espanya
192
7,8
Cast. Manxa
170
7,4
Cantàbria
170
6,8
Madrid
153
6,7
Madrid
163
6,5
Murcia
147
6,4
Murcia
147
6,0
Galícia
134
5,9
La Rioja
143
5,8
La Rioja
132
5,6
Galícia
134
5,4
Andalusia
110
4,8
Andalusia
124
5,0
Aragó
102
4,5
Astúries
119
4,8
Extremadura
76
3,3
Aragó
102
4,1
C. Valenciana
66
2,9
Extremadura
76
3,0
Astúries
64
2,8
C. Valenciana
66
2,6
País Basc
59
2,6
País Basc
59
2,4
Canàries
30
1,3
Canàries
30
1,2
Ceuta
27
1,2
Ceuta
27
1,0
Navarra
0
0,0
Navarra
0
0,0
2065
99,7
2486
100,0
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DICTÀMENS I INFORMES EMESOS PELS CES 2011
CES
País Basc
Balears
Catalunya
Múrcia
Andalusia
Espanya
Cantàbria
Castella-Lleó
Galícia
Madrid
Com. Valenciana
Canàries
Castella-Manxa
La Rioja
Astúries
Extremadura
Ceuta
Aragó

DICTÀMENS
24
21
19
13
11
10
8
8
8
7
5
4
4
3
2
2
2
1
141

%
15,8
13,8
12,5
8,5
7,2
6,6
5,2
5,2
5,2
4,6
3,3
2,6
2,6
2,0
1,3
1,3
1,3
0,7
100,0
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CAPÍTOL QUART: DOCUMENTACIÓ
4.1. L’ARXIU DOCUMENTAL DEL CES
L’arxiu documental està format per l’arxiu d’expedients administratius i el fons
documental.
D’una banda, l’arxiu d’expedients administratius està format actualment per les sèries
d’expedients de dictàmens i d’actes de les sessions del CES
Per facilitar la consulta dels continguts de les actes del Ple i de la Comissió
Permanent, es va elaborar una aplicació de gestió documental, que permet fer
cerques dins els textos, ja sigui amb llenguatge lliure o mitjançant paraules clau o
termes prèviament assignats. En aquest moment es poden consultar tant per text
lliure com a partir de termes assignats, les 167 actes aprovades pel Ple i per la
Comissió Permanent dels anys 2001 a 2011 i les 283 actes de les Comissions de
treball des de l’any 2001 al 2011.
D’altra banda, el fons documental consta d’un fons bibliogràfic, tant en suport paper
com electrònic on es poden consultar:
- Publicacions periòdiques:
- Diaris locals (es conserva la darrera setmana)
- Revistes, butlletins, etc.
- Obres de referència
- Monografies
- Estudis, informes, memòries, estadístiques
Amb les darreres incorporacions bibliogràfiques el CES disposa d’un total de 8.257
registres catalogats. Quant a les publicacions periòdiques, el CES compta amb 249
títols de revistes i butlletins (30 per títols de revistes locals, 61 per títols de revistes
generals i 158 sèries dels diferents consells econòmics).
El conjunt del fons es disposa per àrees d’interès i col·leccions (ordenades per un
quadre de classificació i signatures preestablertes):
- CES estatal
- CES autonòmics
- Govern de les Illes Balears (conselleries) i Illes Balears
- Unió Europea
- Sindicats
- General per matèries (dret i legislació, economia, treball, etc.)
Es continua actualitzant el procés de signaturització.
El servei de biblioteca i documentació ha ofert, entre d’altres, els següents serveis
específics:
- Recerques d’informació (tant en paper com a través d’Internet)
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-

Adquisició de publicacions: per donatiu, compra o préstec interbibliotecari
Dossiers de premsa (segons els temes sol·licitats)
Col·laboració en l’elaboració de les publicacions i dictàmens del CES
Manteniment dels continguts de la pàgina web del CES
Manteniment dels continguts de la pàgina CES españoles en l'àmbit balear
Manteniment dels continguts de la base de dades conjunta de dictàmens i
informes dels CES d’Espanya en l'àmbit balear
- Peticions externes d’informació
- Creació de carpetes amb material de consulta sobre diversos temes d’interès
- Servei de préstec

4.2. Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears en matèria bibliogràfica i documental i consulta
on-line del catàleg del CES, a través de la pàgina de la UIB
La Universitat de les Illes Balears (UIB) compta amb un sistema informatitzat de
gestió bibliotecària INNOPAC-Millenium amb capacitat suficient per donar servei a
les biblioteques pròpies i a altres biblioteques associades, els fons de les quals tinguin
un marcat interès per a la comunitat universitària.
Una altra característica fonamental d’aquest sistema és que permet l’autonomia de
gestió i la pròpia imatge de les diverses biblioteques associades mitjançant la
instal·lació de mòduls addicionals de software.
El CES disposa d’un Centre de Documentació de caràcter econòmic i social amb un
fons bibliogràfic i documental que pot ser d’interès per a la comunitat universitària i
la comunitat científica en general; per poder mantenir catalogat i a l’abast del públic
aquest fons, esdevé biblioteca associada de la UIB i pot utilitzar el seu software de
gestió bibliotecària, instal·lant els mòduls addicionals que permetin l’autonomia de
gestió i la pròpia imatge com a biblioteca diferenciada.
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REGISTRES
EXISTENTS
AL FINAL
DEL:

Autors
Títols
Títols de
revistes

1r
sem.
2009
2.715
2.065
100

2n sem.
2009
2.748
3.339
161

1r sem.
2010
5.650
4.868
181

2n sem.
2010
(1-12-10)

1r sem.
2011
(16-6-11)

7.003
6.237
204

BUIDATGE D’ARTICLES DE LES 18 REVISTES:
DATA D’INICI DE
CATALOGACIÓ
Auditoría pública
2004, n. 32
Cauces
2007, n. 001
Cuadernos de información económica
2002, n. 166
Documentación laboral
2003, n. 67
Economía aplicada, Revista de
2006, vol. 14, n. 42
Economia Marche
2006, n. 1
Economistas
2006, n. 107
Investigaciones regionales
2006, n. 1
Nota d'economia
2006, n. 85
Panorama social
2005, n. 1
Papeles de economía española
2002, n. 94
Principios : estudios de economía política
2007,n 8
Revista de investigación económica y social de
2001, n. 04
Castilla y León
Revista de treball, economia i societat
2001, n. 21
Revista del Ministerio de Trabajo e
2001, n. 31
Inmigración
Revista econòmica de Catalunya
2001, n. 43
Revista jurídica de les Illes Balears
2003, n. 01
TÍTOL DE LA REVISTA

8.662
7.670
223

2n sem.
2011
(31-12-11)
9.336
8.257
249

DARRER NÚMERO
CATALOGAT
2011, n. 55
2011, n. 18
2011, n. 225
2010, n. 92
2011, n. 19, n. 57
2007, n. 1
2011, n. 129
2010, n. 18
2011, n. 99
2011, n. 13
2011, n. 129
2012, n. 20
2011, n. 14
2011, n. 59
2011, n. 95
2010, n. 62
2011, n. 9

INFORME D’ACTIVITATS CES 2011
54

CAPÍTOL CINQUÈ: ELS RECURSOS DEL CES
5.1. ELS RECURSOS HUMANS
El CES compta amb una plantilla de personal funcionari de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, depenent de la Secretaria General del CES, amb la següent
estructura:

Així mateix, han participat en les tasques del CES dos becaris, amb beques de 6
mesos de durada, renovables una vegada, en les àrees d’elaboració de la Memòria
anual del CES (fins el 31 d’octubre de 2011) i en l’àrea de documentació (fins el 31
de juliol 2011).
Formació del personal:
- 27 de gener. Seminari “Les transformacions del procediment administratiu: el
canvi cultural que exigeix el dret de la Unió Europea”, organitzat per l’Institut
d’Estudis Autonòmics.
Assistents: la secretària general i la cap d’UGE, M. Francisca Thomàs Mulet
- 24 de febrer. Seminari Consorcis i Llei del sector públic instrumental que organitzà
l’Institut d’Estudis Autonòmics.
Assistents: la secretària general i la cap d’UGE.
- 5 i 6 d’abril. Jornada de formació de l’EINE informàtica PROCAIB de gestió per
processos: habilitats de personals i assumptes generals, organitzada per la
Direcció General de Qualitat de Serveis.
Assistents: la cap d’UGE i, a la segona jornada, hi assisteix també el
treballador de l’UGE Antoni Pericàs Palou
- 11 d’abril. Jornada de Formació sobre la política de Reducció de Càrregues
Administratives i l’Aplicació Informàtica Aplica, de Mesurament de Càrregues
Administratives organitzada per la Direcció General de Qualitat.
Assistents: secretària general i l’assessora jurídica, Sonia Fernández de Alba.
- 16 de maig. Taula rodona “Infraestructures ètiques i política anticorrupció”,
organitzada per la Direcció General de Qualitat de Serveis, compta amb
l’assistència de la 3 de juny. La Jornada de simplificació i reducció de
càrregues administratives, organitzada per la Direcció General de Qualitat de
Serveis, compta amb l’assistència de la cap d’UGE.
Assistents: la cap d’UGE i els treballadors Antoni Pericàs i Margalida Torrens.
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- 26 de setembre de 2011. Funcionament de la plataforma de contractació,
organitzat per la Junta Consultiva de Contractació.
Assistent: Antoni Pericàs Palou
- 4 d’octubre. Jornada de Gestió de la Seguretat de la Informació en les
Administracions Públiques. Esquema Nacional de Seguretat i Norma ISO
27001, organitzat per l’empresa Bureau Veritas Certificación amb la
col·laboració de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament
Tecnològic del Govern.
Assistents: la secretària general i la documentalista del CES, Montserrat Puyol.
- 5 d’octubre de 2011. Funcionament de la plataforma de contractació,
organitzat per la Junta Consultiva de Contractació.
Assistent : la cap d’UGE.
- 18 i 22 de novembre de 2011. Curs de Gestió per processos, organitzat pel
Servei de Qualitat de la Direcció General de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis de la Conselleria d’Administracions
Públiques.
Assistent la cap d’UGE.
5.2. ELS RECURSOS ECONÒMICS
L’exercici del 2011 suposa el desè any de funcionament del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears amb una dotació pressupostària pròpia, la qual cosa ha permès
que, amb aquesta disposició de recursos materials i humans i l’experiència
acumulada d’anys anteriors, el CES desenvolupi amb normalitat la seva tasca com a
òrgan consultiu i continuï donant a conèixer la institució, la seva activitat i els seus
dictàmens, estudis i investigacions, malgrat que enguany la crisi econòmica i el
principis d’austeritat i eficiència s’han aplicat força, i això ha repercutit de forma
considerable en el pressupost executat del CES.
De conformitat amb el que estableix l’article 17 de la Llei 10/2000 de 30 de novembre
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre),
modificat per la Llei 5/2009, de17 de juny, el CES ha disposat per a l’acompliment de
les seves finalitats, durant l’exercici de 2011, dels recursos econòmics que a aquest
efecte se li assignaren en la secció 05 dels Pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
El pressupost de despeses del CES per al 2011 presentava una dotació de crèdit inicial
de 846.407,00 euros, essent el crèdit definitiu de 853.742,34 euros. D’aquest total,
785.952,34 euros corresponien a despeses de funcionament (despeses de personal,
despeses corrents i transferències corrents) i la resta, 67.790,00 euros, a inversions
reals.
El pressuposts per al 2011 ha presentat la següent distribució per capítols:
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DESPESES 2011
Capítol 1- Despeses de personal
Capítol 2 - Despeses corrents
Capítol 4 - Transferències corrents
Capítol 6 - Inversions reals
TOTAL

Crèdit
definitiu
469.858,44
192.807,01
123.286,89
67.790,00
853.742,34

Executat

Percentatge

393.424,47
137.093,70
123.286,00
49.684,67
703.488,84

83,73 %
71,10 %
99,99 %
73,29 %
82,40 %

El nivell d’execució global del pressupost de despeses del CES per al 2011, mesurat
mitjançant el percentatge que suposa el crèdit disponible en relació amb el crèdit
definitiu, és del 82,40 %, mentre que l’execució per capítols és la següent: capítol 1
(83,73 %), capítol 2 ( 71,10%), capítol 4 (99,99 %) i capítol 6 (73,29 %).
La distribució del pressupost 2011 per capítols respecte del pressupost total de 2011
(853.742,34) és: capítol 1 (el 55,03%), capítol 2 (22,58%), capítol 4 (14,44%) i
capítol 6 (7,94%).
Consideram que és important ressenyar que des de la Direcció General de Pressuposts
i Finançament s’ha mantingut el bloqueig sobre diverses partides al llarg de tot l’any,
el que ha dificultat l’execució del pressupost.
DESPESES CORRENTS
Les despeses corrents més importants del CES, a banda dels arrendaments dels locals
(partida 05101 G/111D01/20200/00) i del servei de neteja (partida 05101
G/111D01/22700/00), corresponen als conceptes de dietes, locomoció i trasllats
(partida 05101 G/111D01/23000/00) del president i dels membres dels òrgans
col·legiats de la pròpia institució (Plenari, Comissió Permanent i comissions de
treball), a reunions ocasionades per les activitats institucionals realitzades, les quals
s’enumeren detalladament en aquest Informe.
La despesa total corresponent als conceptes de dietes (57.991,60 €), locomoció i
trasllats (6.484,38 €) del president i dels membres dels òrgans col·legiats del CES de
les Illes Balears és de 64.475,98 euros, import que ha disminuït substancialment en
comparació amb l’any 2010.
Els expedients d’activitat econòmica pròpia tramitats en càrrec a la partida 05101
G/111D01/22706/00 són: Informe d’activitats 2010, per un import de 484,48 euros, i
Dictamen núm. 11/2011 relatiu al sistema sanitari de les Illes Balears (llibre i CD), per un
import de 4.374,85 euros. Ambdós expedients han consistit en la publicació
d’aquest documents.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
El capítol 4 del pressuposts del CES recull l’assignació de funcionament a les
organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulada pel seu propi Reglament, aprovat pel
Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de novembre), per
Resolució del president del CES de 27 de febrer de 2004 (BOIB núm. 35, d’11 de
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març de 2003), tot d’acord amb la Resolució de la Presidència del CES de 7 d’abril de
2003 (BOIB núm. 59 ext. de 28 d’abril de 2003) i per la convocatòria del 2011
mitjançant Resolució de la Presidència d’1 d’abril (BOIB núm. 54, de 14 d’abril de
2011), per una quantia total de 92.604,00 euros.
Les assignacions de funcionament lliurades d’acord a aquesta convocatòria han estat:
a la CAEB 34.726,50 euros, a CCOO 19.292,50 euros, a UGT 27.009,50 euros i a la
PIMEB 11.575,50 euros.
Per poder ampliar amb caràcter extraordinari les assignacions econòmiques de
funcionament per a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels
grups I i II d’aquest Consell, s’ha donat d’alta en aquest capítol 4, partida 05101
G/111D01/48000/00, un crèdit de 10.138,00 euros procedent de la partida 05101
G/111D01/23000/00.
Mitjançant la resolució del president en funcions del CES del 27 d’octubre de 2011
s’ha convocat, amb caràcter extraordinari per a aquest exercici i en compliment de
l’acord del Ple del CES de 30 de setembre de 2009, assignacions econòmiques de
funcionament per a les organitzacions empresarials i sindicats que formen part dels
grups I i II d’aquest CES per un import total de 15.000,00 euros (BOIB núm. 165, de
3 de novembre de 2011), la distribució de la qual ha estat: a la CAEB 5.625,00 euros,
a CCOO 3.125,00 euros, a UGT 4.375,00 euros i a la PIMEB 1.875,00 euros.
Per altra part, s’han imputat a aquest capítol les mensualitats corresponents a les
dues beques per a la formació en pràctiques del Programa TUO (Titulats Universitaris
a l’Ocupació), incloses en els convenis signats amb la Universitat de les Illes Balears
per aquest concepte, per un import total de 14.182,00 euros (no s’han prorrogades),
inferior al de l’any 2010 (19.044,40 euros).
També amb càrrec a aquest capítol s’han abonat les despeses corresponents al
Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears en matèria bibliogràfica i documental (1.500,00 euros).
INVERSIONS
En les despeses d’inversions materials del crèdit definitiu de 3.000,00 euros, sols s’ha
executat un import de 725,58 euros, corresponent a béns imprescindibles (un
ordinador i un armari arxivador de documents). També ha primat el criteri
d’austeritat màxima.
A les despeses en inversions de caràcter immaterial, cal destacar la tramitació dels
expedients d’activitat d’iniciativa pròpia següents:
* Memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre l’economia, el treball i la
societat de les Illes Balears, 2010, i el consegüent projecte d’inversió immobilitzat
immaterial anomenat: “Elaboració i publicació de la Memòria del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears sobre l’economia, el treball i la societat a les Illes Balears,
2010” (llibre i CD) que inclou la realització, l’edició, la publicació i presentació de la
Memòria amb una despesa de 49.067,00 euros, amb càrrec a la partida 05101
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G/111D01/64000/00 euros, i 187,62 euros, amb càrrec a la partida 05101
G/111D01/23000/00.
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
Durant l’any 2011 s’ha executat una despesa total de 64.475,98 euros en concepte
d’indemnitzacions per raó del servei (partida 05101 G/111D01/23000 00), d’acord
amb el quadre que s’adjunta
PARTIDA: 05101/G/111D01/23000/00
Crèdit inicial:
Crèdit definitiu:

62.977,00
85.077,56

Crèdit disponible:

18.688,56
INDEMNITZACIÓ

President
Vicepresident primer
Vicepresident segon (2)
Total president i vicepresidents

DESPESES (representació)
TOTAL
Tiquets:
Altres
TOTAL
taxis,
perceptors
(1)
DESPESES
pàrquing,…
22.106,80
944,35
792,51
1.736,86 23.843,66
2.284,80
2.284,80
0,00
0,00
0,00
3.360,00
3.360,00
0,00
0,00
0,00
27.751,60
1.736,86 29.488,46

INDEMNITZACIÓ

DESPESES (representació)
Tiquets:
Altres
TOTAL
taxis,
perceptors
(5)
DESPESES
pàrquing,…

Grup I (3)

10.192,00

270,56

Grup II (4)
Grup III
Totals Grups

10.976,00
9.072,00
30.240,00

15,25
288,85

TOTAL FINAL

57.991,60

TOTAL

746,16

1.016,72

11.208,72

3.426,70

15,25
3.715,55
4.747,52

10.991,25
12.787,55
34.987,52

6.484,38

64.475,98

(1) Despeses abonades a proveïdors externs per despeses imputades al president per a l'exercici del seu
càrrec (trasllats, locomocions, allotjament, etc)
(2) Les indemnitzacions corresponents al vicepresident segon són percebudes per CCOO.
(3) No incloses les indemnitzacions del vicepresident primer.
(4) No incloses les indemnitzacions del vicepresident segon.
(5) Despeses abonades a proveïdors externs per despeses ocasionades per trasllats i/o allotjament dels
consellers/eres del CES per assistir a reunions i actes.
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