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Presentació
Com cada any, amb l’informe anual d’activitats, deixam constància de les actuacions
dutes a terme per aquest Consell Econòmic i Social durant l’exercici 2008, el qual ha estat
fructífer pel que fa a les tasques consultives, així com en la culminació i publicació dels
estudis que ja s’havien iniciat. Estem especialment contents de la convocatòria del primer
Premi d’investigació CES, per fomentar la investigació en matèria econòmica i social.
Al llarg d’aquest exercici han anant culminant projectes iniciats en altres anys del
mandat, com ara el dictamen sobre l’eficàcia del sistema educatiu i l’estudi sobre l’esport
a les Illes Balears, tot dos sota la tutela de la Comissió de Treball de l’Àrea Social. L’estudi
sobre la construcció, acabat l’any 2007, va ser finalment presentat i publicat durant aquest
exercici 2008, amb gran expectació. Així mateix, sota la tutela de la Comissió de Treball
d’Ocupació i Relacions Laborals, s’ha dut a terme l’estudi sobre els Indicadors de la Qualitat en el Treball (IQT) a les Illes Balears, presentat el mes de febrer de 2009.
En el marc de col·laboració amb el III Pla de Recerca i Desenvolupament del Govern
2009-2012, hem organitzat tres seminaris d’experts: Business Angels i Emprenedoria,
Universitat, R+D i polítiques públiques, i, finalment, Capital Social, Governança i Territori.
També hem col·laborat en el seminari Informació, confiança, cooperació i innovació en
xarxes socials territorialitzades i desterritorialitzades, dut a terme a Menorca.
Així mateix, en l’àmbit de col·laboració institucional hem signat una sèrie de convenis
de col·laboració, entre els que destaquen el signat amb el Consell de Mallorca, i el signat
amb la Universitat de les Illes Balears, que ha posat a l’abast del públic el fons bibliogràfic
del CES, així com l’accés des del CES a altres fons bibliogràfics de les Illes Balears.
Coincidint amb la Presidència per part de les Illes Balears de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, hem organitzat les II Jornades sobre l’Euroregió amb matèries de gran interès
En el marc d’aquestes Jornades, s’han assentat les bases per a la creació de la Xarxa de
CES de l’Euroregió esmentada, que s’ha fet efectiva l’any 2009.
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Finalment, i en relació amb la tasca consultiva, volem destacar el fort increment en
l’emissió de dictàmens amb un total de vint-i-dos, inclosos alguns pels consells insulars
i el dictamen sobre l’Avantprojecte de Llei de modificació de la nostra Llei del CES, amb
la qual es pretén adequar-la a la realitat creada per la reforma de l’Estatut d’autonomia
de 2007.

Presentació

Llorenç Huguet Rotger
President del Consell Econòmic i Social
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1.1. EL CES, UN ÒRGAN CONSULTIU CREAT PER L’ESTATUT
D’AUTONOMIA
A la comunitat autònoma de les Illes Balears el Consell Econòmic i Social és
un òrgan de rellevància estatutària. L’article 78 de l’Estatut d’autonomia regula
expressament la nostra institució i considera que:
“1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de
participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica
i social.
2. Una llei del Parlament en regularà la composició, la designació dels seus
membres, l’organització i les funcions”.
1.1.1. Naturalesa
Atesa la definició de l’Estatut d’autonomia, el CES s’ha de considerar
essencialment un òrgan consultiu de la comunitat autònoma en matèria econòmica
i social. D’aquesta manera s’ha recollit en la Llei 10/2000, de 30 de novembre: “El
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de caràcter
consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en
matèria econòmica i social de les Illes Balears”.
No és un òrgan de consulta exclusivament del Govern de les Illes Balears, tot i
que aquest sigui qui està obligat a fer consulta i fa la majoria de sol·licituds de
dictamen. Per això, poden demanar un dictamen o un informe del CES les altres
administracions públiques -els consells insulars, els ajuntaments- i fins i tot estan
legitimades per sol·licitar informe les organitzacions i les institucions que estan
representades en el mateix Consell.

Des del punt de vista de l’entramat institucional de les Illes Balears, el CES es
configura com un ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’actuar, que disposa d’autonomia orgànica i funcional per 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.
1.1.2. Funció institucional
Dins de l’àmbit dels òrgans consultius de les Illes Balears, el Consell és l’òrgan que
dóna veu a la societat civil organitzada. Al seu si participen, estudien, deliberen,
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Tampoc no hem d’oblidar l’autonomia de la qual gaudeix el CES per poder dur a terme
iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de matèries socioeconòmiques,
laborals i d’ocupació. Per tant, el CES pot informar d’una matèria a iniciativa
pròpia, sense necessitat de l’existència prèvia d’una sol·licitud.
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assessoren i proposen les organitzacions empresarials i les organitzacions
sindicals més representatives i distintes organitzacions i institucions de rellevància
per a la nostra societat. Així mateix, el Govern i els consells insulars hi designen
uns experts en matèria econòmica, social o mediambiental.
D’això se’n deriva que el CES és una institució que pretén l’elaboració d’opinions
consensuades entre les diverses forces que hi són representades, per tal d’influir
i de participar en el procés d’elaboració de les normes legals i reglamentàries
que toquin aspectes econòmics i socials. Igualment és un centre de confluència
d’opinió i d’anàlisi sobre aquestes matèries que fa un esforç per tal d’acordar
criteris comuns que reflecteixin les preocupacions i els anhels dels ciutadans de
les Illes Balears.
1.2. LA REGULACIÓ DEL CES
En compliment del dictat de l’Estatut, el Consell és regulat per una llei i, per tal
de determinar la seva organització i funcionament, es desplega a través d’un
reglament.
1.2.1. La Llei del CES
A través de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, publicada en el BOIB núm.
150, de 19 de desembre de 2000, es va donar la regulació principal de la nostra
institució.
La Llei té la següent estructura:
· Exposició de motius
Hi apareixen els trets principals del CES: el consens, la imparcialitat, la
independència, la varietat i la pluralitat de la procedència dels seus membres, la
seva funció consultiva àmplia i autonomia funcional.
· Títol I. Disposicions generals
S’hi regulen als articles 1, 2 i 3, respectivament, la naturalesa i el règim jurídic,
les funcions i el termini d’evacuació de dictàmens.
· Títol II. Composició del Consell Econòmic i Social

Regulació

Dels articles 4 al 8 es tracta de la composició del CES, la designació i el nomenament
dels consellers, el seu mandat, el cessament i les incompatibilitats.
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· Títol III. Òrgans i funcionament
Els articles 9 al 16 que conformen aquest títol estan dedicats a la descripció dels
òrgans del CES: el president, els vicepresidents, la Secretaria General, el Ple,
funcionament del Ple, la Comissió Permanent i les comissions de treball.
· Títol IV. Règim economicofinancer i de personal del Consell Econòmic i Social
Aquest títol està integrat pels articles 17 al 19, que tracten del règim econòmic,
del règim de personal i de les indemnitzacions.
La llei es tanca amb dues disposicions addicionals, tres disposicions transitòries
i dues disposicions finals.
Durant l’any 2008, el Consell de Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei de
modificació de la Llei 10/2000, el qual recull les recomanacions fetes en el
dictamen 21/2008 del Consell, que essencialment fan referència a la necessitat
d’integrar en la preceptivitat de la consulta al CES les disposicions reglamentàries
dels consells insulars, d’incloure un membre designat pel Consell Insular de
Formentera i de definir de manera més concreta les matèries econòmiques i
socials que constitueixen l’objecte de les normes sobre les quals s’ha de consultar
a aquesta institució.
1.2.2. El Reglament d’organització i funcionament
El 25 de setembre de 2001 el Ple del Consell aprovà el Reglament d’organització
i funcionament, el qual, un cop aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears,
fou publicat com a Decret 128/2001, de 9 de novembre, en el BOIB núm. 140, de
22 de novembre de 2001. El Reglament ha estat modificat mitjançant el Decret
109/2006, de 22 de desembre (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006).
1.2.3. Altres normes

Existeix una aplicació directa de la Llei 30/92, quant als títols VII i VIII, respecte de
la revisió en via administrativa dels actes del Consell i les reclamacions prèvies
a les accions civils i laborals.

13

Regulació

A banda de la Llei 10/2000, de 30 de novembre i del seu Reglament d’organització,
aprovat pel Decret 128/2001, de 9 de novembre, modificat pel Decret 109/2006,
de 22 de desembre, el Consell es troba regulat en altres disposicions que acaben
de configurar el seu marc financer: la Llei de pressuposts generals de 2002 de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, Llei 19/2001, de 31 de desembre,
i, supletòriament, en tot allò que no és previst en la seva Llei i Reglament, per
les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (Llei 30/92),
especialment el capítol II del títol II d’aquesta llei.
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També s’han de considerar normativa complementària del CES:
-

El Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries
per al desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
publicat en el BOIB núm. 70, del 12 de juny de 2001. Aquesta norma
conté les bases inicials per tal de configurar les primeres passes de la
institució i encara està en vigor.

-

El Decret 111/2006, de 22 de desembre, sobre percepció d’indemnitzacions
dels membres del Consell Econòmic i Social en l’exercici de les seves
funcions (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006).

-

Tots aquells decrets que en compliment del núm. 4 de l’article 5 de la Llei
10/2000 s’han aprovat pel Consell de Govern per fer els nomenaments i
els cessaments dels membres del CES, el president i el secretari general
(vegeu l’apèndix que conté una llista dels decrets esmentats).

-

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

-

Instruccions de la Secretaria General en les matèries de la seva
competència.

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

Composició i òrgans

a) El president
b) El grup I està integrat per dotze membres designats per les organitzacions
empresarials més representatives.
c) El grup II està integrat per dotze membres designats per les organitzacions
sindicals més representatives.
d) El grup III està constituït per dotze membres distribuïts de la manera
següent:

14
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Un representant del sector agrari.
Un representant del sector pesquer.
Un representant del sector d’economia social.
Un representant de les associacions de consumidors i usuaris.
Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
Un representant de les organitzacions representatives dels interessos
de les entitats locals.
Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin com a
finalitat principal la protecció del medi ambient.
Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits
entre persones amb especial preparació i de prestigi reconegut en l’àmbit
corresponent. Tres a proposta dels consells insulars i dos a proposta del
Govern de les Illes Balears.

Cada una de les organitzacions, sectors i administracions amb presència als
distints grups pot designar un nombre de suplents igual al de vocals titulars que
tingui en el Consell, els quals exerciran les funcions dels membres titulars en els
supòsits i condicions prevists en el Reglament d’organització i funcionament del
CES.
El CES funciona tot atenent un esquema orgànic que distingeix òrgans col·lectius
i òrgans unipersonals.
Els òrgans col·lectius són: el Ple, la Comissió Permanent i les comissions de
treball.
Els òrgans unipersonals són el president, els dos vicepresidents i el secretari
general.
1.3.2. El Ple
El Ple és l’òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell Econòmic
i Social i està integrat per la totalitat dels seus membres, sota la direcció del
president i assistit pel secretari general.
Les competències del Ple són molt importants i es classifiquen de la següent
manera:

a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d’organització i funcionament per
majoria dels dos terços dels seus membres i trametre’l al Consell de
Govern perquè l’aprovi i el publiqui.
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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.
i) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li venguin
reconegudes en les lleis i els reglaments que regulen aquesta matèria,
com a òrgan col·legiat superior de decisió i formació de la voluntat de la
institució.
1.3.2.2. Competències consultives i d’informe
a) Emetre els dictàmens i atendre les consultes que sol·licitin el Govern o
les entitats i organitzacions que integren el Consell.
b) Aprovar els estudis o informes elaborats a sol·licitud del Govern o
a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals
d’interès per a les Illes Balears.
c) Acordar l’elaboració d’estudis o informes per iniciativa pròpia i, si és
procedent, aprovar-los.
Finalment, el Ple assumeix totes aquelles altres atribucions que no estiguin
assignades de manera expressa a altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
El Ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre.
Així mateix, per iniciativa del president, si ho acorda la Comissió Permanent o
mitjançant sol·licitud d’un terç dels consellers adreçada al president, pot reunirse en sessió extraordinària.
1.3.2.3. Sessions del Ple durant l’any 2008

Composició i òrgans

PLENS ORDINARIS
Sessió 01/2008, de 2 d’abril de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (17 de desembre de 2007)
2. Debat i, si escau, aprovació del dictamen sobre les bases de subvencions
en el marc del programa del Fons Europeu de Pesca.
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3. Debat i, si escau, aprovació del contingut de l’estudi sobre el sector de
la construcció
4. Debat i, si escau, aprovació de la modificació del punt setè de les bases
del Premi d’investigació del CES
5. Debat i, si escau, aprovació de les propostes de nomenament dels
membres de les comissions pendents i dels presidents de la Comissió
de Treball d’Àrea Social i de la Comissió de Treball de la Memòria
6. Informació sobre els projectes en curs i aprovació, si escau, dels acords
que pertoquin
7. Delegació a la Comissió Permanent per a l’aprovació d’eventuals
dictàmens fins a la propera sessió plenària
8. Informació sobre la pàgina web del CES
9. Informació sobre els recents nomenaments i cessaments de consellers
del CES
10. Informació sobre l’activitat de la Presidència

Sessió del primer plenari de l’exercici 2008

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Delegació en la Comissió Permanent per aprovar els dictàmens que
eventualment se sol·licitin fins a la propera sessió plenària i per aprovar
l’estudi sobre actualització dels IQT (Indicadors de Qualitat en el
Treball).
3. Informació sobre l’activitat consultiva del CES des de la darrera sessió
plenària
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4. Debat i, si escau, aprovació parcial de l’Informe d’activitats 2008 (primer
semestre 2008)
5. Ratificació dels canvis en els òrgans del CES
6. Informació sobre elaboració del pressupost per a 2009
7. Informació dels projectes en curs
8. Informació sobre l’activitat de la Presidència
9. Torn obert de paraules
Sessió 03/08, de 24 de setembre de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat i, si escau, aprovació del dictamen 17/2008, sobre el Projecte
de decret pel qual es regula el procediment per publicar sancions per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals a les
Illes Balears
3. Debat i, si escau, aprovació de la Memòria del CES sobre l’Economia, el
Treball i la Societat 2007
4. Debat i, si escau, aprovació del Projecte de pressupost per a 2009
proposat per la Comissió Permanent (sessió 15 juliol)
5. Delegació en la Comissió Permanent per a l’aprovació dels dictàmens
que se sol·licitin fins a la propera sessió plenària
6. Informació dels projectes en curs
7. Informació sobre l’activitat de la Presidència
8. Torn obert de paraules
Sessió 04/08, de 17 de desembre de 2008

Composició i òrgans

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 21/2008 relatiu a l’Avantprojecte
de llei de modificació de la Llei del CES
3. Debat i si escau aprovació del Dictamen 22/2008, sobre el Projecte de
decret pel qual s’estableixen els principis generals per a la utilització
agrícola dels fems a les Illes Balears
4. Informació sobre l’activitat consultiva del CES des de la darrera sessió
plenària
5. Delegació en la Comissió Permanent per aprovar els dictàmens que
eventualment se sol·licitin fins a la propera sessió plenària
6. Debat i, si escau, aprovació parcial de l’Informe d’activitats 2008 (segon
semestre 2008)
7. Ratificació de la designació de consellers en les diverses comissions del
CES
8. Informació sobre els estudis i projectes en curs
9. Informació i vistiplau al calendari de sessions 2009
10. Informació sobre l’activitat de la Presidència
11. Torn obert de paraules

18

i

nforme d’activitats

2008

1.3.3. La Comissió Permanent
La Comissió Permanent està formada pel president i sis vocals, dos per cada
grup.
Serà secretari de la Comissió Permanent amb veu i sense vot el secretari general
del Consell.
La Comissió Permanent, sota la direcció del president i assistida pel secretari
general, té un seguit de competències que poden classificar-se de la manera
següent:
1.3.3.1. Competències relacionades amb la direcció del CES

1.3.3.2. Competències relacionades amb la funció de consulta i d’informe
a) Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes
formulades en el Consell, d’acord amb allò previst en el Reglament.
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a) Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de les línies generals
d’actuació del Consell, aprovades pel Ple.
b) Col·laborar amb el president en la direcció de l’actuació del Consell.
c) Atès el que preveu el núm. 2 de l’article 2 de la Llei 10/2000, decidir
la contractació de dictàmens o consultes externes, a iniciativa pròpia o
a proposta del president, de les comissions de treball o dels grups de
representació del Consell.
d) Elevar al president la proposta de fixació de l’ordre del dia de les sessions
del Ple i la data de la seva celebració, tot tenint en compte les peticions
que s’hagin formulat, atès l’article 31 del Reglament.
e) Sol·licitar la convocatòria de sessions extraordinàries del Ple que ha de
convocar el president en el termini màxim de quinze dies, comptadors
des de la data de la sol·licitud, i conèixer les convocatòries d’aquest tipus
que facin el president o dotze consellers.
f) Conèixer, en tots aquells casos que ho trobi oportú, la preparació de la
documentació, informes i estudis necessaris per al millor coneixement
pels membres del Consell dels temes que s’hagin de tractar en el Ple.
g) Aprovar la proposta inicial de l’Avantprojecte del pressupost del Consell
que li presenti el president com a tràmit previ per a la seva elevació al
Ple i la seva aprovació i conèixer trimestralment la seva execució.
h) Supervisar les activitats del Consell, fixar el seu calendari i coordinar els
treballs dels distints òrgans col·legiats i les seves comissions.
i) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li siguin
reconegudes en les lleis i reglaments que regulen aquesta matèria, com
a òrgan col·legiat del Consell, i totes aquelles que en aquesta matèria li
siguin delegades pel Ple.
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b) Atès el que preveu el núm. 3, de l’article 2, de la Llei 10/2000, per la
qual es regula el Consell, decidir l’obertura del tràmit d’audiència a
organitzacions sindicals i/o empresarials que no formin part del Consell,
tant a iniciativa pròpia com a proposta del president, de les comissions
de treball o dels grups de representació del Consell. En queden exclosos
aquells casos en què l’audiència és preceptiva.
c) Emetre dictàmens que expressin el parer del Consell quan, en aplicació
de l’article 15 núm. 1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, el Ple li
hagués delegat aquesta matèria.
d) Fixar les directrius i disposar tot el que sigui necessari per elaborar
l’esborrany de la Memòria prevista en la lletra e) del núm. 1 de l’article 2
de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
e) Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell, i
informar de tot això el Ple, almenys, un cop a l’any.
Naturalment la Comissió Permanent és competent per desplegar aquelles
competències que li pertoquin per delegació del Ple o que es determinin en el
Reglament o en una altra norma.
1.3.3.3. Sessions de la Comissió Permanent durant el primer semestre del
2008
SESSIONS ORDINÀRIES

Composició i òrgans

Sessió 01/2008, de 29 de gener de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (11 de desembre de 2007)
2. Informació sobre l’execució pressupostària del quart trimestre de 2007
3. Informació sobre activitat legislativa i reglamentària autonòmica en
matèria econòmica i social
4. Informació sobre els recents nomenaments i cessaments de consellers
del CES i presa dels acords que pertoquin, si escau
5. Informació sobre l’organització de les comissions de treball, inclosa la de
la Memòria
6. Informació sobre el calendari de sessions de l’any 2008
7. Informació sobre els projectes en curs
8. Informació sobre l’activitat de la Presidència
9. Informació sobre la tramitació de diversos convenis de col·laboració
interinstitucional
Sessió 02/2008, de 26 de febrer de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat, i, si escau, aprovació del Dictamen 2/2008, sobre el Projecte de
decret de mediació familiar.
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Sessió 03/2008, de 25 de març de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Ordre del dia del Ple
3. Informació sobre la sol·licitud de dictamen sobre les bases de subvencions
en el marc del programa del Fons Europeu de Pesca i acord, si escau,
sobre la Comissió de Treball que ha d’elaborar el dictamen.
4. Proposta de presidents de la Comissió de Treball de l’Àrea Social (grup
II) i de la Comissió de la Memòria (grup III)
5. Actualització IQT: informació sobre les negociacions amb la Direcció
General de Planificació Estratègica de la Conselleria de Treball
i Formació, debat i, si escau, aprovació de l’acord sobre la proposta
d’equip per dur a terme l’estudi, i delegació en la Comissió de Treball
d’Ocupació i Relacions Laborals perquè prepari una proposta econòmica
i metodològica.
6. Debat i, si escau, aprovació de l’acord sobre la publicació de l’estudi
sobre construcció. Debat i, si escau, aprovació de l’acord sobre la
presentació de l’estudi (elevació al ple).
7. Debat i, si escau, aprovació de la convocatòria del I Premi d’Investigació.
8. Informació sobre la presentació de l’Enquesta de Serveis: 8 d’abril a les
19 hores, amb roda de premsa a les 18.15 hores.
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3. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 3/2008, sobre el Projecte de
Reglament de les instal·lacions dels campaments juvenils de Menorca
4. Debat i, si escau, aprovació de la proposta de la Comissió de Treball de
la Memòria sobre l’oportunitat d’actualitzar l’estudi sobre IQT
5. Vistiplau a la publicació del Dictamen 5/2007 (GIZC) i a la convocatòria
dels primers premis d’investigació CES, d’acord amb l’oferta de
finançament de la Direcció General de R+D+I
6. Debat i, si escau, aprovació de l’acord de modificació de l’acord de
la Comissió Permanent de 21 de març de 2007 pel qual s’aprova el
pressupost de l’estudi sobre l’educació a les Illes Balears (la modificació
suposa únicament la modificació de la distribució, no de la quantitat
aprovada)
7. Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoquin,
si escau: Memòria 2007, estudi de construcció, estudi sobre educació,
enquesta de serveis
8. Determinació de les persones designades pels diferents grups per
participar en el seminari sobre capital risc i investigació previst per a l’11
de març
9. Informació sobre els recents nomenaments i cessaments de consellers
del CES
10. Designació del funcionari/a que ha d’assumir les funcions de la secretària
general durant la seva absència
11. Informació sobre l’activitat de la Presidència
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9. Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que
pertoquin, si escau: Jornada sobre l’Euroregió, Estudi sobre el sistema
sanitari.
10. Informació sobre la pàgina web del CES.
11. Informació sobre els recents nomenaments i cessaments de consellers
del CES: grup III.
12. Informació sobre l’activitat de la Presidència.
Sessió 04/2008, de 22 d’abril de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen relativa al Projecte
de llei de modificació de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de
policies locals.
3. Informació sobre l’execució del pressupost CES del primer trimestre de
2008.
4. Seminari Universitat i transferència de coneixement: determinació de les
persones que hi han d’assistir per part dels grups.
5. Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que
pertoquin, si escau.
6. Informació sobre l’activitat de la Presidència.
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Sessió 05/2008, de 20 de maig de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen relativa al
Projecte de decret pel qual es regula el règim d’habilitació i d’organització
de personal tècnic en prevenció de riscs laborals de la Direcció General
de Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació del Govern
de les Illes Balears per a l’exercici de la funció de comprovació de les
condicions de seguretat i salut en les empreses i els centres de treball.
3. Vistiplau a l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei del CES.
4. Informació sobre els nomenaments i cessaments de consellers del
CES.
5. Aprovació provisional dels canvis en la composició de les comissions de
treball proposats pel grup III.
6. Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que
pertoquin, si escau.
7. Informació sobre la convocatòria de les assignacions de funcionament
per a les organitzacions que integren els grups I i II.
8. Informació sobre l’activitat de la Presidència.
Sessió 06/2008, de 17 de juny de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen relativa al
Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament que regula l’exigència
de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius
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d’accés a la funció pública i per a l’ocupació de llocs de treball que es
convoquin en l’àmbit de l’Administració del Govern de les Illes Balears.
Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen facultatiu relativa
al Projecte d’Ordre de modificació de l’Ordre del conseller de Treball i
Formació de 10 de juny de 1998, pel qual s’aprova el llibre d’incidències
en obres de construcció.
Debat i, si escau, aprovació de la participació del CES en el Projecte
ROCES 2.0.
Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que
pertoquin, si escau.
Informació sobre l’activitat de la Presidència.
Informació sobre l’ordre del dia del Ple de juny.

Sessió 08/2008, de 16 de setembre de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 15/2008, relatiu
al Projecte de decret sobre drets d’informació dels passatgers en el
transport marítim entre illes.
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Sessió 07/2008, de 15 de juliol de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informació sobre l’acord de la Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions
Laborals relatiu a l’estudi actualitzat sobre els Indicadors de Qualitat en
el Treball (IQT).
3. Debat i, si escau, aprovació de la proposta inicial de l’Avantprojecte de
pressuposts del CES.
4. Debat i, si escau, aprovació de la proposta de Dictamen 10/2008, sobre
l’Avantprojecte de llei de rehabilitació i millora de barris de les ciutats i
pobles de les Illes Balears.
5. Debat i, si escau, aprovació de la proposta de Dictamen 11/2008 sobre
al Projecte de decret 36/2004, de 16 d’abril, pel qual es regula l’accés,
la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb
discapacitat a la funció pública de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
6. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 12/2008, sobre
el Projecte de decret pel qual es despleguen i es regulen els processos
electorals de les federacions esportives de les Illes Balears.
7. Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de
2008.
8. Informació sobre els treballs de la Memòria CES 2007.
9. Informació sobre els projectes i estudis en curs (Jornades sobre
l’Euroregió, estudi sector sanitari, GIZC) i presa dels acords que pertoquin
(activitats Comissió de Treball de l’Àrea Social, activitat consultiva CES),
si escau.
10. Informació sobre l’activitat de la Presidència.
11. Torn obert de paraula.
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3. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 16/2008, relatiu
al Projecte d’ordre per la qual s’estableixen els criteris per habilitar el
llibre de subcontractació en el sector de la construcció.
4. Informació sobre la correcció del Dictamen 13/2008, sobre el Projecte
de decret de modificació del Decret 33/1004, de 28 de març (Reglament
proveïment llocs de feina).
5. Informació sobre la resposta a la proposta inicial d’Avantprojecte de
pressuposts del CES per a 2009.
6. Informació sobre l’elaboració de la Memòria 2007.
7. Informació sobre el Premi d’Investigació CES i nomenament dels
membres del jurat que pertoqui.
8. Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que
pertoquin, si escau (IQT, Euroregió, publicació Dictamen GIZC).
9. Informació sobre l’ordre del dia del Ple.
10. Informació sobre l’activitat de la Presidència.
11. Torn obert de paraula.
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Sessió 09/2008, de 14 d’octubre de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 18/2008, sobre
l’Avantprojecte de llei de serveis socials de les Illes Balears.
3. Informació relativa a l’estudi sobre el sistema sanitari
4. Informació sobre el Premi d’Investigació CES: constitució del jurat.
5. Informació sobre la Jornada de CES de l’Euroregió.
6. Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords
que pertoquin, si escau (IQT, publicació Dictamen GIZC, presentació
Memòria).
7. Informació sobre l’activitat de la Presidència.
8. Torn obert de paraula.
Sessió 10/2008, d’11 de novembre de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 20/2008, sobre
el Projecte de decret pel qual es regulen les activitats formatives en
l’àmbit de les federacions esportives
3. Informació sobre nomenaments i cessaments de consellers del CES i
aprovació provisional dels canvis en la Comissió Permanent i comissions
de treball proposats per l’organització CCOO.
4. Designació de la comissió escaient per aprovar la Proposta de dictamen
sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la llei del CES.
5. Informació sobre el Premi d’Investigació CES: deliberació del jurat.
6. Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que
pertoquin, si escau (IQT, publicació Dictamen GIZC, estudi educació i
estudi sobre l’esport a les Illes Balears).
7. Informació i valoració sobre la presentació de la Memòria 2007.
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8. Informació sobre l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2008.
9. Informació sobre l’activitat de la Presidència.
10. Torn obert de paraula
Sessió 11/2008, de 9 de desembre de 2008
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 21/2008, sobre
l’Avantprojecte de llei de modificació de la llei del CES per a la seva
elevació al Ple.
3. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 22/2008, sobre el Projecte
de decret pel qual s’estableixen els principis generals per a la utilització
agrícola dels fems a les Illes Balears.
4. Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que
pertoquin (publicació GIZC, els estudis d’educació, sistema sanitari i
esport, presentació IQT, publicació sobre les II Jornades Euroregió i del
Premi d’Investigació CES 2008, Memòria CES 2008), si escau.
5. Informació sobre nomenaments i cessaments de consellers del CES.
6. Informació sobre l’ordre del dia del Ple.
7. Informació sobre l’activitat de la Presidència.
8. Torn obert de paraula.
1.3.4 Comissions de treball
1.3.4.1 Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi
Ambient
Matèries de les quals s’ocupa:
-

Economia i fiscalitat
Unió Europea, desenvolupament regional i cooperació al desenvolu
pament (fons estructurals, programes europeus)
Agricultura i pesca
Polítiques sectorials i de medi ambient

-

25 de gener: es tracten els textos de l’estudi de la construcció.
31 de març: es debat sobre el Dictamen sobre el Projecte d’Ordre de
bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del
Programa del Fons Europeu de Pesca.
30 d’abril: proposta per la presentació del llibre sobre el sector de la
construcció: selecció de les principals diapositives del powerpoint i
proposta de format de l’acte de presentació.
2 de juliol: aprovació de la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte
de llei de rehabilitació i millora de barris de les ciutats i pobles de les Illes
Balears.
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23 de juliol: es debateren els apartats nous del capítol I de la Memòria
2007, introduïts mitjançant l’acord de la Comissió de Treball de la
Memòria de 4 de febrer de 2008 així com l’aprovació inicial de la resta
d’apartats del capítol I de la Memòria 2007.
15 d’octubre: aprovació de la Proposta de dictamen sobre el Projecte
de decret de desenvolupament de la Llei 5/2008, de 14 de maig,
d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública.
3 de desembre: aprovació de la Proposta de dictamen 22/2008, relativa
al Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals per a la
utilització agrícola dels fems a les Illes Balears.

1.3.4.2 Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèries de les quals s’ocupa:
-

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

Les reunions de la Comissió han estat:
-

-

Composició i òrgans

-
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18 de gener: debat sobre l’oportunitat d’organitzar una jornada sobre el
Pacte de Competitivitat, atesa la proposta comunicada per l’Àrea de Dret
del Treball de la UIB
13 de febrer: aprovació de les propostes sobre el contingut del capítol II
de la Memòria del CES
16 d’abril: es debatí la Proposta de dictamen sobre la modificació de
la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de policies locals. També
es va presentar i debatre la proposta tècnica per a l’actualització dels
Indicadors de Qualitat en el Treball (IQT) per part del director de l’equip
tècnic, Martí Parellada i Sabata.
16 de maig: aprovació de la Proposta de dictamen sobre el Projecte
de decret pel qual es regula el règim d’habilitació i d’organització de
personal tècnic en prevenció de riscs laborals de la Direcció General
de Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació del Govern
de les Illes Balears per a l’exercici de la funció de comprovació de les
condicions de seguretat i salut en les empreses i els centres de treball
4 de juny: proposta tècnica per a l’actualització dels IQT
9 de juliol: es parlà de l’estudi per l’actualització dels Indicadors de
Qualitat en el Treball (IQT).
21 de juliol: es debateren per a la seva aprovació els apartats nous del
capítol II de la Memòria 2007, introduïts mitjançant l’acord de la Comissió

i
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-

2008

de Treball de la Memòria de 4 de febrer de 2008 així com de la resta
d’apartats del capítol II de la Memòria 2007.
3 de setembre: aprovació de la Proposta de dictamen sobre el Projecte
d’ordre per la qual s’estableixen els criteris per habilitar el llibre de la
subcontractació en el sector de la construcció.
17 de setembre: aprovació de la Proposta de dictamen 17/08 relativa
al Projecte de Decret pel qual es regula el procediment per publicar les
sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscs
laborals a les Illes Balears.

1.3.4.3. Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèries de les quals s’ocupa:
-

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

-

-

-

20 de febrer: es debateren dues propostes de dictamen: sobre el
Projecte de decret de mediació familiar i sobre el Projecte de reglament
del Consell Insular de Menorca sobre instal·lacions de campaments
juvenils.
16 d’abril: es dóna informació relativa a l’estudi sobre l’eficàcia del
sistema educatiu i plantejament de propostes de futur.
14 de maig: aprovació de les propostes presentades per la presidenta
de la Comissió per posar en funcionament l’espai de debat de temes
socials.
12 de juny: s’hi presentà, per part dels autors Pere Palou Sampol i Xavier
Ponsetí Verdaguer, els primers resultats de l’Estudi sobre l’Esport a les
Illes Balears. A més, s’informà sobre l’Acord de la Comissió Permanent
relatiu a la proposta d’aquesta Comissió sobre la creació d’un cicle de
conferències de temes d’interès social.
9 de juliol: aprovació de la Proposta de dictamen 12/2008 relatiu al
Projecte de decret pel qual es despleguen i es regulen els processos
electorals de les federacions esportives de les Illes Balears.
9 d’octubre: Avantprojecte de llei de serveis socials
28 de juliol: es debateren els apartats nous del capítol III de la Memòria
2007, introduïts mitjançant l’acord de la Comissió de Treball de la
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Memòria de 4 de febrer de 2008 així com la resta d’apartats del capítol
III de la Memòria 2007.
3 de setembre: aprovació de la Proposta de dictamen relativa al Projecte
de decret sobre els drets d’informació dels passatgers en el transport
marítim i aportació de propostes de ponents pel cicle de conferències de
la Comissió de Treball d’Àrea Social.
9 d’octubre: aprovació de la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte
de llei de serveis socials.
5 de novembre: aprovació de la Proposta de dictamen relativa al Projecte
de decret pel qual es regulen les activitats de formació esportiva que
imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears
15 de desembre: presentació resultats de l’estudi sobre l’Esport a les
Illes Balears i de l’estudi sobre Eficiència del Sistema Educatiu

1.3.5. La Presidència i la Vicepresidència
1.3.5.1. El president
D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora del CES i l’article 14 del seu
Reglament d’organització i funcionament, el president del Consell Econòmic
i Social serà nomenat per decret del Consell de Govern, a proposta conjunta
dels consellers competents en matèria econòmica i de treball, que ho hauran
consultat prèviament amb els grups de representació que integren el Consell. En
qualsevol cas, la proposta ha de tenir el suport, com a mínim, dels dos terços de
les persones membres del Consell.
Com estableix l’article 14.3 del reglament d’organització i funcionament del CES,
el president pot ser destituït del seu càrrec per decret del Consell de Govern
a proposta dels consellers en matèria d’economia i treball, sempre que es faci
la sessió i votació específiques prèvies del Ple del Consell i votin a favor de la
destitució els dos terços dels membres del Ple.
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El president tendrà el tractament d’Honorable Senyor i no pot percebre més d’un
sou amb càrrec als pressuposts de cap altra administració pública.
El primer president del CES fou Francesc Obrador i Moratinos. En la Comissió
Permanent de 30 d’agost de 2006, el president Obrador dimití i fou relevat en
funcions pel vicepresident 1r, Josep Oliver Marí. En el Ple de dia 24 de gener
de 2007 va ser elegit com a segon president del CES Llorenç Huguet Rotger. El
Govern el va nomenar pel Decret 3/2007, de 26 de gener (BOIB núm. 17, de 3
de febrer de 2007), 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:
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Arrel del Decret 109/2006, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Decret
128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament del CES, s’ha especificat que el president no pot percebre més
d’una retribució a càrrec als pressupostos de cap administració pública. Si el
president du a terme una activitat remunerada, desplegarà la seva funció en
règim de caràcter no retribuït. En aquest darrer cas, no es consideren retribució
les indemnitzacions d’assistència, de desplaçament, per quilometratge o altres.
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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.
f) Informar el Ple, abans de l’inici dels debats, de les suplències i
substitucions del Consell.
g) Dictar, amb la consulta prèvia als vicepresidents i a la Comissió
Permanent, les directrius generals per al funcionament intern i el bon
govern de les sessions del Consell.
h) Autoritzar i disposar les despeses dins els límits de la seva competència,
reconèixer obligacions i ordenar-ne els pagaments, degudament
intervinguts d’acord amb la normativa vigent.
i) Elaborar, amb l’assessorament del personal del Consell, especialment
del secretari general, l’esborrany de la proposta anual de pressuposts del
Consell que, un cop sotmesa a l’aprovació de la Comissió Permanent,
ha de ser elevada al Ple, atès allò que disposa el núm. 2 de l’article 13
de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
j) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li siguin
reconegudes en les lleis i reglaments que regulen la matèria, com a
president i representant legal de la institució.
k) Adreçar-se en nom del Consell a institucions, organismes, entitats,
associacions, autoritats i particulars per demanar la seva col·laboració.
l) Sol·licitar a l’òrgan demandant, amb consulta prèvia al Ple o a la
Comissió Permanent si l’assumpte ho requereix, l’ampliació del termini
fixat en l’ordre de remissió o en la sol·licitud de consulta per tal de poder
atendre-la.
m) Contractar i separar el personal al servei del Consell.
n) Complir i fer complir aquest Reglament, tot proposant al Ple la seva
interpretació en els casos de dubtes i la seva integració en els casos
d’omissió.
o) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la seva condició de president.
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1.3.5.2. Els vicepresidents
El Consell Econòmic i Social té dos vicepresidents elegits pel Ple per majoria simple
en votació secreta, a proposta, cada un d’ells, dels membres representants de les
organitzacions empresarials i dels representants de les organitzacions sindicals,
respectivament. El 26 de juliol de 2001 s’elegiren els primers vicepresidents. La
vicepresidència 1a ha estat ocupada per Josep Oliver Marí des de la creació del
CES; quant a la vicepresidència 2a, l’han ocupada:
-

Mateu Alorda Pascual, elegit el 26 de juliol de 2001
Manuel Cámara Fernández, elegit el 17 de desembre de 2003
Fernando Galán Guerrero, elegit el 29 de juny de 2005
Margarita Bárez Moreno, elegida en la sessió constitutiva del segon
mandat, el 28 de juliol de 2006

Per acord de la Comissió Permanent es determina el grau de dedicació de cada
un dels vicepresidents i s’estableix el règim de retribucions econòmiques que
poden correspondre’ls.
La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents es fa tot atenent la proposta
que facin cada un dels grups als quals pertanyen. Un cop s’hagi acceptat la
proposta de substitució, el mandat del nou vicepresident s’estendrà fins a
l’acabament del període de quatre anys que estigui en curs, excepte que hi hagi
una nova proposta de substitució.
Els vicepresidents poden assistir amb veu i sense vot a les reunions de la
Comissió Permanent.
Els vicepresidents substituiran el president, per l’ordre de prelació que fixi el
Ple, en els supòsits de vacant, absència o malaltia i poden exercir, a més, les
funcions que expressament els delegui el president.
L’ordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president 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,
Composició i òrgans

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
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pròpia, quan aquesta decisió s’hagi d’adoptar a instància del president
d’acord amb el que disposa l’article 21 a) d’aquest Reglament.
4. Així mateix, el president del Consell Econòmic i Social requerirà la
col·laboració dels vicepresidents quan exerceixi la funció de representació
de la institució. A més, els vicepresidents acompanyaran el president en
els següents casos:
a) Quan el president representi al CES davant qualsevol administració
pública (local, insular, autonòmica o estatal) o davant d’institucions
privades d’especial transcendència.
b) Quan el president gestioni amb les conselleries corresponents la
proposta anual de pressuposts del Consell.
5. Per tal que la funció de col·laboració dels vicepresidents sigui efectiva, el
president es reunirà amb el vicepresidents amb una periodicitat mensual
i amb anterioritat a la convocatòria de les sessions del Ple i la Comissió
Permanent. En aquestes reunions informatives amb els vicepresidents,
el president podrà citar els coordinadors dels grups del CES.
1.3.6. La Secretaria General
La Secretaria General és l’òrgan d’assistència tècnica i d’administració del
Consell Econòmic i Social i el dipositari de la fe pública amb relació als seus
acords. Es troba regulada en l’article 12 de la Llei reguladora del CES i 18 i 19
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. Des de la creació del CES i fins a juliol
de 2007 el càrrec fou ocupat per Pere Aguiló Crespí. Des de la publicació del
Decret 148/2007, de 21 de desembre (BOIB núm. 195 ext., de 28 de desembre
de 2007), exerceix el càrrec Núria García Canals.
El secretari general pot ser substituït en cas d’absència o vacant pel membre
del personal tècnic al servei del Consell que designi la Comissió Permanent a
proposta del president.

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.
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c Custodiar la documentació i establir l’arxiu documental del Consell.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots
particulars i altres documents confiats a la seva custòdia.
e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials. Especialment
confeccionar la relació de llocs de feina i dels procediments de selecció
i de dotació de les places del personal del Consell.
f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se li encomanin
especialment.
g) Notificar als membres del Consell Econòmic i Social les convocatòries
corresponents per a les sessions dels òrgans col·legiats.
h) Deixar constància, mitjançant diligència autenticada amb la seva firma i la
del president, del fet que no es duguin a terme les sessions degudament
convocades, així com de les causes que motivin aquesta situació.
i) Ser el dipositari dels fons del Consell i lliurar-ne els autoritzats pel
president, intervinguts prèviament.
j) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la condició de secretari.
El secretari general pot delegar les seves funcions assessores i de confecció de
les actes al personal tècnic al servei del Consell, de forma permanent per a les
comissions de treball. Totes les delegacions del secretari han de tenir el vistiplau
del president, amb consulta prèvia als òrgans que afectin.

Composició i òrgans

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

Membres suplents

Organització
o Institució

Josep Oliver Marí

Juan Bufí Arabí

CAEB

Isabel Guitart Feliubadaló

Alfonso Meaurio Flamen

CAEB

Vicenç Tur Tur

Salvador Servera Jaume

CAEB

Miquel Vidal Fullana

Ana Reguera Rodríguez

CAEB

Manuel Gómez López

Jaime Bauzá García

CAEB

Antonio Vilella Paredes

Miguel Perelló Quart

CAEB

Alfonso Ribas Prats

Jaume Vidal Ladaria

CAEB

Gabriel Rosselló Homar

Mateo Oliver Monserrat

CAEB

Josep Martí Fortuny Gomila

Antonio J. Sintes Pons

CAEB

Francesc Horrach Estarellas

Joan Josep Díez Moya

PIMEB

Mariano Riera Riera *

Joan Serra Mayans

PIMEB

Pau Seguí Pons

Antonio Juaneda Anglada

PIMEB

Grup II: organitzacions sindicals
Membres suplents

Organització
o Institució

Fernando González Martínez

Antonio Losada Díaz

CCOO

Francesc Mellado Serra

Rogelio Marín Canuto

CCOO

Rafel Borràs Ensenyat

Ginés Diez González

CCOO

Baltasar Piñeiro Pico

Diana Borràs Rhodes

CCOO

Agustina Canosa Valdomar

José Antonio Rojas Pizarro

CCOO

Manuel Pelarda Ferrando

Joan Huguet Amengual

UGT

Margarita Bárez Moreno

Tomás Casado Sánchez

UGT

Juan Herranz Bonet

Antonio Copete González

UGT

Joana M. Alorda Fiol

Maite Silva Sánchez

UGT

Llorenç Pou Garcias *

Aurelio Martínez Guerrero

UGT

M. del Carmen Orte Socias

Mª Carmen Santamaría Pascual

UGT

Carlos Moreno Gómez

Miguel Ángel Bordoy Garí

UGT

Annexos del capítol I

Membres titulars

* Incompatibilitat sobrevinguda
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Grup III: organitzacions sectorials i institucions
Membres titulars

Membres suplents

Organització
o Institució

Gabriel Torrens Llabrés

Gabriel Company Bauzà

Sector agrari

José Quintana Fullana

Rafael Mas Piedecausa

Sector pesquer

Pere Albertí Huguet

Jerónima Bonafé Ramis

Economia social

Claudia de Haro Porres

Francisca Dols Company

Consumidors i usuaris

Antoni Llull Gilet

Rafel Crespí Cladera

Universitat de les Illes Balears

Pedro Bofill Contreras

Joan Rotger Seguí *

Entitats locals

Macià Blázquez Salom

Carlos Zayas Mariategui

Protecció medi ambient

Esteve Bardolet Jané		

Govern de les Illes Balears

Miquel Alenyà Fuster		

Govern de les Illes Balears

Mª del Pilar Sánchez–Cuenca Lopez

Consell Insular de Mallorca

Mercedes Vacas Guerrero

Javier Tejero Isla		

Consell Insular de Menorca

Santiago
Ferrer Costa
Maria Torres Bonet
		

Consell Insular d’Eivissa i 		
Formentera

Annexos del capítol I

* Incompatibilitat sobrevinguda

36

i

nforme d’activitats

2008

ANNEX II
CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL PLE
Els canvis que hi ha hagut en la composició del Ple durant el 2008 han estat:
-

Decret 1/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en
el Grup II, com a representants d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 5,
de 10 de gener de 2008)
Mª Luisa Morillas Navarro deixa de ser consellera suplent en representació
d’UGT i la substitueix Tomás Casado Sánchez.

-

Decret 6/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en
el Grup I, com a representants de les organitzacions empresarials (BOIB
núm. 5, de 10 de gener de 2008)
Es cessen els representants de CAEB:
- Gabriel Pons Moles, titular
- Juan Bufí Arabí (suplent d’Alfons Ribas Prats)
- Amanda Garau Fullana (suplent de Josep Oliver Marí)
Els seus substituts són:
- Josep Martí Fortuny Gomila (titular)
- Jaime Vidal Ladaria (suplent d’Alfons Ribas Prats)
- Juan Bufí Arabí (suplent de Josep Oliver Marí)

-

Decret 7/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en
el Grup III, com a representants de les associacions de consumidors i
usuaris (BOIB núm. 5, de 10 de gener de 2008)

-

Decret 8/2008, d’11 de gener, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en
el Grup III, com a representantants del sector de l’economia social (BOIB
núm. 9, de 19 de gener de 2008)
Disposa el cessament del titular i del suplent següents inclosos en el
Grup III com a membres representants del sector d’economia social:
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Mitjançant aquest decret es cessen les conselleres Margalida i Magdalena
Bordoy Seguí, titular i suplent respectivament, i es nomenen en lloc seu
Claudia de Haro Porres i Francisca Dols Company.
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Titular: Juli Mascaró Pons
Suplent: Dolors Talens Aguiló

I es nomenen com a titular i suplent:
- Titular: Pere Albertí Huguet
- Suplent: Jerònima Bonafé Ramis
-

Decret 12/2008, d’1 de febrer, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en
el Grup III, com a representants del Consell Insular de Mallorca (BOIB
núm. 18, de 7 de febrer de 2008)
Disposa el cessament del titular següent inclòs en el Grup III com a
membre representant del Consell Insular, Miquel Rullan Coll. I nomena,
com a titular, María del Pilar Sánchez-Cuenca López i com a suplent,
Cristina Moreno Mulet.

-

Decret 29/2008, de 7 de març, de cessament i de nomenament d’un nou
membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el
Grup III, com a representant del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm.
37, de 15 de març de 2008)
Aquest Decret nomena Mercedes Vacas Guerrero com a consellera
suplent en substitució de Cristina Moreno Mulet.

-

Decret 33/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats
en el Grup III, com a representants d’associacions i organitzacions la
finalitat principal de les quals és la protecció del medi ambient (BOIB
núm. 46, de 5 d’abril de 2008)
Es disposa el cessament del titular com a membre representant de les
organitzacions i associacions que s’encarreguen de protegir el medi
ambient, Lluís Vallcaneras Nebot, i es nomena al seu lloc Macià Blázquez
Salom com a titular i Carlos Zayas Mariategui com a suplent.

-

Decret 34/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en
el Grup III, com a representants del sector pesquer (BOIB núm. 46/2008,
de 5 d’abril de 2008)

Annexos del capítol I

Es cessen el conseller titular José Domingo Bonnín Forteza i el conseller
suplent Antoni Garau Bonnín. Els substitueixen, respectivament, José
Quintana Fullana i Rafael Mas Piedecausa.
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Decret 35/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en
el Grup II, com a representants d’organitzacions sindicals (BOIB núm.
46/2008, de 5 d’abril de 2008)
Cessa, en representació de CCOO, el conseller titular Fernando Galán
Guerrero. El substitueix Fernando González Martínez.

-

Decret 40/2008, de 4 d’abril, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats
en el Grup III, com a representants de les entitats locals (BOIB núm.
46/2008, de 5 d’abril de 2008)
Cessa com a conseller titular Antoni Fuster Zanoguera i es nomenen
Pedro Bofill Contreras, titular, i Joan Rotger Seguí, suplent.

-

Decret 44/2008, d’11 d’abril, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en
el Grup III, com a representants del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm.
56/2008, de 24 d’abril de 2008)
Es disposa el cessament de José Manuel Bar Cendon i el seu suplent,
Vicent Guasch Torres, que són substituïts per Santiago Ferrer Costa i
per Maria Torres Bonet, respectivament

-

Decret 50/2008, de 18 d’abril, de cessament i de nomenament d’un nou
membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en
el Grup II, com a representant d’organitzacions sindicals (BOIB núm.
56/2008, de 24 d’abril de 2008)
Cessa com a conseller suplent en representació de CCOO Joan Jiménez
Llinás i es nomena Antoni Baos Relucio.

-

Decret 52/2008, de 25 d’abril, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en
el Grup III, com a representants del sector agrari (BOIB núm. 63/2008,
de 8 de maig de 2008)

-

Decret 91/2008, de 29 d’agost de cessament i de nomenament d’un
nou membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat
en el Grup II, com a representant d’organitzacions sindicals (BOIB núm.
123, de 4 de setembre de 2008)
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Es nomena conseller titular Gabriel Torrens Llabrés. L’anterior titular,
Gabriel Company Bauzá, passa a ser suplent.
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Julia Sánchez Moreno deixa de ser consellera titular en representació de
CCOO i la substitueix Francesc Mellado Serra.
-

Decret 122/2008, de 14 de novembre, de cessament i de nomenament
de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
integrats en el Grup II, com a representant d’organitzacions sindicals
(BOIB núm. 163, de 20 de novembre de 2008)

Annexos del capítol I

Antoni Baos Relucio és cessat com conseller suplent de CCOO i es
nomena Diana Borràs Rhodes al seu lloc.
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ANNEX III
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

1. Isabel Guitart Feliubadaló
(grup I - CAEB)
2. Vicenç Tur Tur
(grup I - CAEB)

Membres suplents:
1. Miquel Vidal Fullana
(grup I - CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar		
(grup I - CAEB)

3. Juan Herranz Bonet
(grup II - UGT)

3. Manuel Pelarda Ferrando
(grup II - UGT)

4. Fernando González Martínez
(grup II - CCOO)

4. Rafael Borràs Ensenyat
(grup II - CCOO)

5. Miquel Alenyà Fuster
(grup III – expert Govern)

5.
(grup III)

6. Javier Tejero Isla
(grup III – Consell de Menorca)

6.
(grup III)

Annexos del capítol I

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

1. José Oliver Marí
(grup I - CAEB)
2. Vicenç Tur Tur
(grup I - CAEB)

Membres suplents:
1. Miquel Vidal Fullana
(grup I - CAEB)
2. Alfonso Meaurio Flamen		
(grup I - CAEB)

3.
(grup II - UGT)

3. Juan Herranz Bonet
(grup II - UGT)

4. Baltasar Piñeiro Pico
(grup II - CCOO)

4. Diana Borràs Rhodes
(grup II - CCOO)

5. Esteve Bardolet Jané
(grup III – expert Govern)

5. Pedro Bofill Contreras
(ent. Locals - grup III)

6. Macià Blàzquez Salom
(grup III – medi ambient)

6.
(grup III)

Annexos del capítol I

Membres titulars:
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COMISSIÓ D’OCUPACIÓ I RELACIONS LABORALS
President: Pere Albertí Huguet
Membres titulars:
1. Isabel Guitart Feliubadaló
(grup I - CAEB)
2. Manuel Gómez López
(grup I - CAEB)

Membres suplents:
1. Miquel Perelló Quart
(grup I - CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar		
(grup I - CAEB)

3. Manuel Pelarda Ferrando
(grup II - UGT)

3. Joana Mª Alorda Fiol
(grup II - UGT)

4. Rafael Borràs Ensenyat
(grup II - CCOO)

4. Diana Borràs Rhodes
(grup II - CCOO)

5. Javier Tejero Isla
(grup III - Consell de Menorca)

5.
(grup III)

6. Pere Albertí Huguet
(grup III – economia social)

6.
(grup III)

COMISSIÓ D’ÀREA SOCIAL
Presidenta: Carme Orte Socias
Membres titulars:

Membres suplents:

1. Jaume Vidal Ladaria
(grup I - CAEB)

1. Jaime Bauzá García
(grup I - CAEB)

Annexos del capítol I

2. Gabriel Rosselló Homar
(grup I - CAEB)
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2. Salvador Servera Jaume		
(grup I - CAEB)

3. Mª del Carme Orte Socias
(grup II - UGT)

3. Margarita Bárez Moreno
(grup II - UGT)

4. Francesc Mellado Serra
(grup II - CCOO)

4. Agustina Canosa Valdomar
(grup II - CCOO)

5. Pilar Sánchez-Cuenca López
(grup III – CIM)

5.
(grup III)

6. Claudia de Haro Porres
(grup III – ass. consumidors)

6.
(grup III)

Capítol segon:
LES FUNCIONS DEL CES
L’ANY 2008
2.1. Funcions i funcionament consultiu del CES
2.1.1. Funcions
2.1.2. Funcionament consultiu. Aspectes generals
2.2. Els dictàmens i informes emesos durant l’any 2008 pel Ple i per la
Comissió Permanent
2.3. Publicacions i altres
2.3.1. I Premi d’Investigació
2.4. Elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la
societat de les Illes Balears 2007
2.5. Celebració de conferències, presentacions, compareixences
i seminaris en el CES
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2.1. FUNCIONS I FUNCIONAMENT CONSULTIU DEL CES
2.1.1. Funcions
D’acord amb la seva naturalesa, corresponen al Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears les funcions que determina el núm. 1 de l’article 2 de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, que el regula:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i projectes
de decrets que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, tret de
l’Avantprojecte de llei de pressuposts generals.
Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives
que afectin substancialment l’organització, les competències o el funcionament
del Consell Econòmic i Social.
Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, d’acord amb el que estableixi
una llei, sigui obligatori consultar-lo.
b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Projectes de disposicions administratives que regulin matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·liciti el Govern o les
entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determina
en el Reglament d’organització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia,
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l’aprovació de l’Avantprojecte
de llei de pressuposts generals, on s’inclouran propostes i recomanacions amb
relació al seu contingut.

e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de cada
any, una memòria, en la qual retrà compte de les activitats realitzades i podrà
exposar els suggeriments i les observacions que consideri oportunes amb relació
a la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
f) Elaborar el seu Reglament d’organització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
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Aquest informe s’haurà de trametre al Govern de les Illes Balears abans de l’1
de setembre de cada any.
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h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de
matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional
d’emissió de dictàmens preceptius o facultatius respecte de l’activitat legislativa
i reglamentària iniciada pel Govern de les Illes Balears, en les matèries
socioeconòmiques, laborals o d’ocupació i, en segon lloc, du a terme una activitat
d’informe, tant per orientar els pressuposts de la comunitat autònoma, com per
fer èmfasi en determinades qüestions socioeconòmiques transcendents per a la
nostra comunitat autònoma. Tot això a banda de les atribucions d’autoorganització
funcional imprescindibles per la seva naturalesa d’òrgan consultiu.
2.1.2. Funcionament consultiu. Aspectes generals
Les opinions del Consell s’expressen sota la denominació de “Dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears” i no són vinculants. L’emissió
dels dictàmens es realitza d’acord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, per la qual es regula el CES, i per les disposicions del seu Reglament,
aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre.
En el Dictamen 6/2002 s’afirma que un dictamen “és el resultat d’un esforç de
consens en les opinions i parers dels consellers que estan integrats en el seu
Ple, els quals actuen com a consellers que són del CES amb independència de
la seva procedència sindical, empresarial o institucional”.
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.

Funcions
i funcionament consultiu

D’altra banda, el CES no ha de suplir la consulta sectorial preceptiva ni la
informació prèvia en l’elaboració de normes per part de l’executiu. El compliment
d’aquests tràmits té una gran rellevància i és una passa fonamental i no condiciona
ni substitueix els corresponents als informes i dictàmens que s’han d’elaborar. I,
igualment, quan el Govern fa de legislador no es pot plantejar que, a causa de la
seva sol·licitud de dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el
CES, ja cobreix la informació prèvia o la consulta sectorial.
En aquest sentit es pronuncia el CES en el Dictamen 06/2002, el qual estableix
que “[l]es normes generals de naturalesa urbanística del nivell d’un projecte
de decret afecten els drets i els interessos legítims dels ciutadans i mereixen
l’atenció de tothom i especialment dels seus destinataris funcionals i dels grups
socials afectats. Aquesta qüestió imposa prudència i recerca del màxim consens
a través dels conductes prevists en l’ordenament jurídic. Arran d’aquesta
observació volem palesar que el compliment dels tràmits de consulta i informació
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prèvia tenen una gran rellevància i esdevenen passes fonamentals per tal que
la norma projectada assoleixi l’adequació de regulació que és desitjable”. En
el mateix sentit s’expressa el Dictamen 09/2002, on es diu: “(…) no consta en
l’expedient normatiu tramés per la conselleria sol·licitant que s’hagin duit a terme
els aconsellables, tot i que no preceptius, tràmits d’audiència i participació.
Aquests tràmits no condicionen ni substitueixen els corresponents als informes i
dictàmens que s’han d’elaborar. I igualment la conselleria autora de l’avantprojecte
de llei no es pot plantejar que, per mor de la seva sol·licitud de dictamen a una
institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la informació prèvia
o la consulta sectorial”.
Qui emet els dictàmens?
Com s’ha vist l’òrgan que emet els dictàmens és el Ple del CES, tot i que pot
delegar expressament la tasca a la Comissió Permanent.
Quan és obligatòria la consulta al CES?
La consulta al CES és obligatòria o preceptiva respecte de tots els projectes
de decret i avantprojectes de llei que regulin, d’una banda, l’organització i el
funcionament del CES i d’altra, matèries socieconòmiques, laborals i d’ocupació,
excepte la Llei de pressuposts generals.
Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes de disposicions administratives
distintes als decrets en matèria socioeconòmica, laboral i d’ocupació.
Què s’ha d’entendre per avantprojecte de llei i per projecte de decret?
En una iniciativa legislativa i durant el procés d’elaboració d’un projecte de llei, la
conselleria competent trametrà al Consell el document normatiu que es trobi en
condicions de trametre’s al Consell de Govern, a falta únicament dels dictàmens
dels òrgans de consulta que fossin convenients. Per tant no es pot trametre al
CES l’esborrany de l’avantprojecte.

Tant els avantprojectes de llei com els projectes de decret són textos tancats que
es troben en fase de tramitació. Un text que es trobi encara en fase d’elaboració,
com un esborrany, no ha de ser, doncs, sotmès a la consideració del CES. Així es
dedueix d’una lectura sistemàtica del títol IV de la Llei 4/2001, del Govern.
El CES s’ha pronunciat diverses vegades sobre aquesta qüestió: en el Dictamen
04/2002, el Consell afirma que “[l]a Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
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Quant als projectes de disposicions administratives, d’igual forma tampoc no
es trametran els projectes inicials, sinó que primer caldrà superar les fases
d’audiència i participació i d’informació pública si cal, així com l’aportació dels
ens territorials locals.
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Illes Balears, no concreta de manera expressa el moment en què un avantprojecte
de decret esdevé projecte. No obstant això, a partir d’una interpretació sistemàtica
del capítol III (“De la potestat reglamentària”), pertanyent al títol IV (“De la
iniciativa legislativa i de les potestats normatives del Govern”), es dedueix que els
avantprojectes de decret esdevenen projectes quan ja s’ha iniciat la seva tramitació.
En aquest sentit, l’article 42.1 de la llei estableix, en referir-se a la fase d’elaboració,
que “…[p]er fer-ne la tramitació, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte una memòria i,
si s’escau, un estudi econòmic”, mentre que en els articles següents, relatius a
diferents fases de la tramitació (l’audiència i participació, la informació pública,
la intervenció d’ens territorials, informes i dictàmens), ja es parla de “projecte”.
Amb més raó, l’article 46 disposa, de manera expressa, que els “projectes de
disposicions” hauran de ser sotmesos preceptivament, entre d’altres, als “dictàmens
del Consell Consultiu i dels d’altres òrgans de consulta i assessorament”.
S’ha d’entendre, doncs, que en el moment en què un text se sotmet a dictamen
ja es troba en la seva fase de tramitació i que, en conseqüència, es tracta d’un
projecte de decret i no d’un avantprojecte”.
En el Dictamen 06/2002 es recorda que ”l’article 46 de la Llei del Govern disposa,
amb relació a la tramitació de disposicions reglamentàries, que els projectes de
disposicions hauran de ser sotmesos preceptivament, entre d’altres, als dictàmens
“del Consell Consultiu i dels d’altres òrgans de consulta i assessorament, en els
casos prevists en la legislació que els regula” i que la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 150, de 9 de desembre de
2000), estableix en el seu article 1 que correspon a aquest CES emetre dictamen
preceptiu i no vinculant “amb relació a projectes de decrets (…) que regulin
matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació (…)”.
L’article 42 núm. 1 de la Llei del Govern, estableix, a més, que “[L]’elaboració
de disposicions administratives és iniciada pel conseller competent (…). Per ferne la tramitació, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un
estudi econòmic”. Els articles 43 al 46, relatius a l’audiència i participació, la
informació pública, la intervenció dels ens territorials i els informes i dictàmens
es refereixen en tot cas a “projectes de decret”.
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De la lectura sistemàtica de la Llei del Govern es dedueix que el text amb relació
al qual s’ha de sol·licitar dictamen és un projecte en tramitació i no un esborrany
en fase d’elaboració. Projecte de decret sobre el qual no hi ha cap dubte quant a
la seva aportació al Consell de Govern per a l’aprovació”
Qui ha de fer la consulta?
El conseller competent o el secretari general tècnic en nom seu.
Cal recordar sobre aquesta qüestió que l’article 36 de la Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern, estableix pel que fa a la iniciativa legislativa del Govern,

50

i

nforme d’activitats

2008

que el procediment d’elaboració dels projectes de llei “s’inicia a la conselleria
competent” i que “el conseller competent ha d’elevar l’avantprojecte al Consell
de Govern, perquè si s’escau, l’aprovi com a projecte de llei”.
Pel que fa a les disposicions reglamentàries, l’article 38 de la mateixa llei
estableix que “[l]a potestat reglamentària de l’Administració de la comunitat
autònoma correspon al Govern de les Illes Balears” i l’article 42 de la mateixa
llei que “[L]’elaboració de disposicions administratives és iniciada pel conseller
competent”.
Atès, doncs, que en el si del Govern és el conseller competent qui té la
responsabilitat de la tramitació i que la consulta al CES forma part de la fase
de tramitació, és criteri d’aquest Consell que les sol·licituds de dictamen siguin
trameses pel conseller corresponent o, en nom seu, pel secretari general
tècnic.
En el Dictamen 12/2002, s’aborda aquesta qüestió i s’hi afirma que “[a]quest CES
vol destacar la cabdal importància del seguiment d’un procediment uniforme en
la presentació de sol·licituds de dictamen i del compliment rigorós del Reglament
d’organització i funcionament, per afavorir així l’agilitat i, en conseqüència,
l’eficàcia i l’eficiència en l’actuació del CES, considerades com a principis rectors
de l’actuació de l’Administració segons l’article 103 de la Constitució i 3 de la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de
l’Estat (BOE núm. 90, de 15 d’abril)”.
Quina forma té un dictamen del CES?
En els dictàmens es distingeixen cinc parts:
I. Antecedents:
És una relació ordenada dels fets més rellevants des de l’entrada de la sol·licitud
i s’hi fa menció del contingut de l’expedient.

III. Observacions generals:
És una valoració sobre l’oportunitat de la norma i el seu efecte econòmic i social.
Fa al·lusió, si pertoca, a aspectes generals que segons el CES es podrien millorar,
com per exemple, la sistemàtica, la claredat en la redacció, etc.
IV. Observacions particulars
Són comentaris als articles de la norma. Si presenta una estructura complexa, amb
títols i capítols, es fa primer una valoració conjunta del títol o capítol corresponent i
després dels articles sobre els quals el CES consideri convenient fer comentaris.
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II. Contingut de la norma sotmesa a dictamen:
S’hi fa referència a l’estructura de la norma i és un breu resum sobre cadascuna
de les seves parts.
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V. Conclusions
La finalitat fonamental d’aquesta fase és l’expressió de l’opinió final que el CES
considera sobre la consulta realitzada.
Finalment, els dictàmens del CES estan rubricats amb la signatura del secretari
general i el vistiplau del president del Consell.
Si n’hi ha, s’hi acompanyen els vots particulars corresponents.
El dia de la seva emissió, el dictamen és notificat al sol·licitant.
Els dictàmens del Consell Econòmic i Social no es publiquen en el BOIB. La seva
difusió està regulada a la Resolució de la presidència del CES sobre la publicació
de dictàmens del Consell, BOIB núm. 57, de 17 d’abril de 2007 (vegeu l’apartat
de normativa actualitzada).
2.2. ELS DICTÀMENS i INFORMES EMESOS DURANT L’ANY 2008
PEL PLE I PER LA COMISSIÓ PERMANENT

Els dictàmens i informes
emesos durant l’any 2008

DICTAMEN núm. 01/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de Decret pel qual es regula l’aplicació en l’àmbit agrícola
i ramader de la llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears
Data d’aprovació: 18.02.2008
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: agricultura-ramaderia
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: Decret 76/2008, de 4 de juliol, pel qual es regula
l’aplicació, en l’àmbit agrícola i ramader de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears
DICTAMEN núm. 02/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret de mediació familiar
Data d’aprovació: 26.02.2008
Comissió de treball: Comissió de l’Àrea Social
Matèria: família - assumptes socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: Decret 66/2008, de 30 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 18/2006, de 22 de novembre,
de mediació familiar (BOIB núm. 79/2008 de 5 de juny de 2008)
DICTAMEN núm. 03/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de Reglament de les instal·lacions dels campaments
juvenils de Menorca
Data d’aprovació: 27.02.2008

52

i

nforme d’activitats

2008

Comissió de treball: Comissió de l’Àrea Social
Matèria: cultura - lleure
Sol·licitant: Consell de Menorca
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació pel Consell de Menorca
DICTAMEN núm. 04/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte d’ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, per la qual
s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el
marc del Programa del Fons Europeu de Pesca
Data d’aprovació: 02/04/2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional
i Medi Ambient
Matèria: pesca - subvencions
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació
DICTAMEN núm. 05/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de Decret pel qual es regula el Pla Jove de l’Habitatge i
sobre les ajudes a la promoció i accés a l’habitatge a les Illes Balears
Data d’aprovació: 09.04.2008
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: habitatge-construcció-urbanisme
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: Decret 68/2008, de 6 de juny, pel qual es regulen
les ajudes per afavorir l’accés a l’habitatge en el marc del Pla Estratègic d’Habitatge
2008-2011 de les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008)

DICTAMEN núm. 07/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim d’habilitació i
d’organització de personal tècnic en prevenció de riscs laborals de la
Direcció General de Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació
del Govern
Data d’aprovació: 20.05.2008
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Els dictàmens i informes
emesos durant l’any 2008

DICTAMEN núm. 06/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a la modificació de la Llei 6/2005, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears
Data d’aprovació: 22.04.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: ocupació - funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Llei 7/2008, de 5 de juny, per la qual es modifica
la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears (BOIB núm. 81/2008, de 10 de juny de 2008)
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Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: seguretat laboral - sinistralitat laboral - salut laboral
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: Decret 83/2008, de 25 de juliol, del règim
d’habilitació i d’organització de personal tècnic en prevenció de riscs laborals
de la Direcció General de Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears per a l’exercici de la funció de comprovació de
les condicions de seguretat i salut en les empreses i els centres de treball (BOIB
núm. 106, del 31 de juliol de 2008)
DICTAMEN núm. 08/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament que regula l’exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a
la funció pública i per a l’ocupació de llocs de treball que es convoquin en
l’àmbit de l’Administració del Govern de les Illes Balears
Data d’aprovació: 17.06.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 114/2008, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament pel qual es regula l’exigència de coneixements de llengua
catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar
llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 23 d’octubre de 2008)

Els dictàmens i informes
emesos durant l’any 2008

DICTAMEN núm. 09/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Treball i Formació,
de modificació de l’Ordre del conseller de Treball i Formació, de 10 de juny
de 1998, pel qual s’aprova el llibre d’incidències en obres de construcció
Data d’aprovació: 17.06.2008
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: construcció
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació per la Conselleria
DICTAMEN núm. 10/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a l’Avantprojecte de Llei de rehabilitació i millora de barris de les
ciutats i pobles de les Illes Balears
Data d’aprovació: 15.07.2008
Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi
Ambient
Matèria: Habitatge - Construcció - Urbanisme
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: aprovat pel Consell de Govern de 17 d’octubre
de 2008
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DICTAMEN núm. 11/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret sobre la promoció interna i provisió de llocs
treball de persones amb discapacitat a la funció pública de la CAIB
Data d’aprovació: 15.07.2008
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 119/2008, de 7 de novembre, de modificació
del Decret 36/2004, de 16 d’abril, pel qual es regula l’accés, la promoció interna i
la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 160,
de 13 de novembre de 2008)
DICTAMEN núm. 12/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es despleguen i es regulen els processos
electorals de les federacions esportives de les Illes Balears
Data d’aprovació: 15.07.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: esports
Sol·licitant: Conselleria d’Esports i Joventut
Estat de tramitació de la norma: Decret 86/2008, d’1 d’agost, pel qual es
despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives
de les Illes Balears (BOIB núm. 111, de 9 d’agost de 2008)

DICTAMEN núm. 14/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el Registre d’Empreses
Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears
Data d’aprovació: 23.07.2008
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Els dictàmens i informes
emesos durant l’any 2008

DICTAMEN núm. 13/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
el CES relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 33/1994, de 28
de març, i de desplegament de les previsions contingudes a la disposició
addicional desena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP) i a l’article 65 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 15.07.2008
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 5/2009, de 23 de gener, de modificació
de l’article 37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament
de proveïment de llocs de feina i de promoció professional dels funcionaris al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 14, de 29 de gener de 2009)
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Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: seguretat laboral
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: Decret 84/2008, de 25 de juliol, pel qual es crea el
Registre d’Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 31 de juliol de 2008)
DICTAMEN núm. 15/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
Projecte de decret sobre drets d’informació dels passatgers en el transport
marítim entre illes
Data d’aprovació: 16.09.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: drets dels usuaris i consumidors
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 133/2008, de 5 de desembre, pel qual
s’estableix el procediment per a la renovació dels carnets d’aplicadors de
plaguicides d’ús ambiental i d’ús en la indústria alimentària (BOIB núm. 176, de
16 de desembre de 2008)

Els dictàmens i informes
emesos durant l’any 2008

DICTAMEN núm. 16/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte d’ordre per la qual s’estableixen els criteris per habilitar
el llibre de subcontractació en el sector de la construcció
Data d’aprovació: 01.10.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: construcció - empresa
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: Ordre de la consellera de Treball i Formació
de 7 d’octubre de 2008 per la qual s’estableixen els criteris per habilitar el llibre
de subcontractació en el sector de la construcció (BOIB núm. 149/08, de 21
d’octubre de 2008)
DICTAMEN núm. 17/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al projecte de decret pel qual es regula el procediment per publicar
les sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscs
laborals a les Illes Balears
Data d’aprovació: 24.09.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Seguretat laboral. Sinistralitat laboral. Salut laboral
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: Decret 135/2008, de 5 de desembre, pel qual
es regula el procediment per publicar les sancions per infraccions molt greus en
matèria de prevenció de riscs laborals a les Illes Balears (BOIB núm. 176, de 16
de desembre de 2008)
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DICTAMEN núm. 18/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a l’Avantprojecte de llei de serveis socials de les Illes Balears
Data d’aprovació: 14.10.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social
Matèria: assumptes socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: aprovat pel Consell de Govern de 31 d’octubre
de 2008. Pendent d’aprovació pel Parlament
DICTAMEN núm. 19/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 5/2008, de 14 de
maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges
de protecció pública
Data d’aprovació: 22.10.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional
i Medi Ambient
Matèria: habitatge – construcció - urbanisme
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació pel Consell de Govern
DICTAMEN núm. 20/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de formació
esportiva que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears
Data d’aprovació: 11.11.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: esports
Sol·licitant: Conselleria Esports i Joventut
Estat de tramitació de la norma: Decret 2/2009, de 16 de gener, pel qual es
regulen les activitats de formació esportiva que imparteixen les federacions
esportives a les Illes Balears (BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2009)

DICTAMEN núm. 22/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals per
a la utilització agrícola dels fems a les Illes Balears
Data d’aprovació: 17.12.08
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DICTAMEN núm. 21/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei del CES
Data d’aprovació: 17.12.08
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: llei CES
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: el Consell de Govern, reunit el 16 de gener de
2009, aprovà l’Avantprojecte.
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Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional
i Medi Ambient
Matèria: agricultura
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació pel Consell de Govern
2.3 PUBLICACIONS I ALTRES
L’enquesta de serveis a les Illes Balears. La encuesta de servicios en las Illes
Balears (llibre i CD). Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i Institut
d’Estadística de les Illes Balears, amb la col·laboració de l’INE. Text en castellà
i català
El sector de la construcció a les Illes Balears. El sector de la construcción en las
Islas Baleares (llibre i CD). Consell Econòmic i social de les Illes Balears. Text en
català i castellà Inclou dades del període 1987-2006
Informe d’activitats 2007 Consell Econòmic Social de les Illes Balears (llibre i
CD).
Indicadors de qualitat del treball. Indicadores de calidad del trabajo Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears
Sistema d’Indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC)
de les Illes Balears. Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears. Consell Econòmic i Social amb la col·laboració de l’IMEDEA (Institut
Meditarrai d’Estudis Avançats), la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació,
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, i el CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Memòria del CES 2007: Sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears. Consell Econòmic Social de les Illes Balears (llibre i CD).
II Jornades sobre l’Euroregió. Palma de Mallorca: Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears: Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i
Intercanvi cientìfic (llibre i CD).

Publicacions i altres

I Premi d’investigació del CES: Sistema d’interacció natural avançat (SINA),
Francisco J. Perales López i Joan J. Muntaner Guasp, coordinadors. (llibre i CD).
Accèssit del I Premi d’investigació del CES: El mercado de trabajo en el sector
turístico en las Islas Baleares: ley y convenio colectivo. Erik Monreal Bringsvaerd.
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2.3.1. I PREMI D’INVESTIGACIÓ
Una de les funcions del CES, com estableix l’article 2. 1 h de la Llei 10/2000, de
30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és promoure
i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació. La Comissió Permanent va determinar
el contingut de les bases del Premi d’Investigació del CES a la sessió de dia
19 de setembre de 2007, les quals varen ser aprovades pel Ple del Consell en
la sessió de 26 de setembre de 2007 i modificades en la sessió de 2 d’abril de
2008. En la sessió de 25 de març de 2008, la Comissió Permanent va aprovar la
convocatòria i va autoritzar el president perquè fes les gestions necessàries per
donar compliment a l’acord. A través de la resolució del president de 14 d’abril
de 2008 (publicada al BOIB núm. 58/08, de 29 d’abril de 2008) es convocà el
primer Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
corresponent a l’any 2008, amb una dotació total de 9.500 euros -un primer
premi de sis mil euros i la publicació del treball i dos accèssits de mil cinc-cents
euros cada un.
Aquest Premi es convocarà anualment mitjançant la publicació de la corresponent
Resolució del president del CES. Podran optar als premis els autors de treballs
inèdits que es refereixin a temes econòmics, socials o laborals que posin de
manifest la seva incidència per a les Illes Balears. No hi poden optar els consellers
del CES.
El Jurat estarà presidit pel president del CES o la persona en qui delegui i estarà
composat pels dos vicepresidents del CES o les persones en qui deleguin, el titular
de la Secretaria General del CES, un membre de l’equip tècnic CES designat pel
president i dos membres de reconegut prestigi en matèria econòmica, social o
laboral, elegits per la Comissió Permanent a proposta del president.

-

Premi d’investigació: Sistema d’interacció natural avançat (SINA),
atesa la seva qualitat, vinculació amb l’àmbit R+D+i, considerat una
de les prioritats del CES, i la seva repercussió social, amb l’aplicació
pràctica de noves tecnologies sobre persones amb discapacitat (l’autor
és l’equip interdisciplinar de treball format pels professors de la UIB, Dr.
Javier Varona Gómez, Dra. Francesca Negre Bennàssar i Sra. Cristina
Manresa Yee i els coordinadors Francisco J. Perales López, professor
del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, i
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Publicacions i altres

El 21 d’octubre es reuní el Jurat (format pel president, els vicepresidents, la
secretària general, l’assessor econòmic i Antoni Roig Muntaner i Francisco
Manuel Kovacs Reus, experts designat per la Comissió Permanent del CES)
del I Premi d’Investigació del CES en sessió constitutiva. El 4 de novembre es
tornà reunir el Jurat i acordà, per majoria, la concessió del Premi d’Investigació i
l’accèssit als treballs següents:
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Joan J. Muntaner Guasp, catedràtic del Departament de Pedagogia
Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB).
-

Accèssit: El mercado de trabajo en el sector turístico en las Islas
Baleares: ley y convenio colectivo, atès el rigor acadèmic i interès
del treball, la seva actualitat i relació amb els àmbits d’actuació del
CES. Igualment, es proposa la seva publicació sempre quan hi hagi
disponibilitat pressupostària (l’autor és el Dr. Erik Monreal Bringsvaerd,
professor de l’àrea de Dret del Treball del Departament de Dret Públic de
la UIB).

Publicacions i altres

L’acte de lliurament del Premi va tenir lloc el dia 23 de desembre de 2008, a la
seu del CES. Hi assistiren el president del CES, la rectora de la UIB, Montserrat
Casas, el director general de R+D+I del Govern de les Illes Balears, Pere Oliver,
i els membres del jurat. També hi assistiren representants de les associacions a
les quals els guanyadors del I premi han cedit a parts iguals la dotació econòmica:
ABDEM i ASPACE.

D’esquerra a dreta, el senyor Erik Monreal, guanyador de l’accèssit, i els
senyors, Francisco J. Perales López, i Joan J. Muntaner Guasp,
guardonats amb el primer premi d’investigació CES
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2.4. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA,
EL TREBALL I LA SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS 2007
La composició de la Comissió de Treball que s’encarregà de l’elaboració de la
Memòria durant el 2008 està formada per:
President: Antoni Llull Gilet (grup III – UIB)
Membres titulars amb veu i vot:

1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I - CAEB)
2. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
3. Llorenç Pou Garcias (grup II - UGT)
4. Rafael Borràs Ensenyat (grup II - CCOO)
5. Esteve Bardolet Jané (grup III – expert Govern)
6. Antoni Llull Gilet (grup III – UIB)
Membres amb veu i sense vot

Vicenç Tur Tur (grup I, CAEB, pdt. CT Economia)
Carme Orte Socias (grup II, pdt. CT Social)
Pere Albertí Huguet (pdt. CT Ocupació)

-

-

-

22 de gener: Informació sobre les propostes de les comissions de treball
ordinàries relatives a la Memòria 2007
4 de febrer: es debatí sobre les propostes fetes en la sessió anterior i
s’aprovà l’índex i la llista de col·laboradors de la Memòria 2007
5 de setembre: ratificació dels apartats del capítol III de la Memòria
revisats per la Comissió de Treball de l’Àrea Social en la sessió de dia
28 de juliol i debat i, si escau, aprovació de la resta del capítol III de la
Memòria del CES 2007
10 de setembre: ratificació dels apartats del capítol I de la Memòria
revisats per la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament
Regional i Medi Ambient en la sessió de dia 23 de juliol i debat i aprovació
de la resta del capítol I de la Memòria del CES 2007
11 de setembre: ratificació dels apartats del capítol II de la Memòria
revisats per la Comissió de Treball de l’Àrea Social en la sessió de dia
21 de juliol

Igualment, es constituïren novament els grups de treball següents:
-

Grup de Treball de Salut i Serveis sanitaris de la Memòria del CES,
format per Joan Carrió Vidal (GESMA), Josep Carbonero Malberti
(metge), Carles Moreno Gómez (conseller CES), Ma Pilar Sánchez-
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Cuenca López (consellera CES), Micaela Comandeiro Maaløe (UIB),
Vicenç Tur Tur (conseller CES), Maties Torrent Quetglas (Es Llatzaret de
Maó), Antoni M. Fuster Miró (UBES) i Joan Llobera Cànaves (Direcció
General d’Avaluació i Acreditació).
El grup es reuní el 18 de març, el 24 d’abril i el 12 de juny i es parlà de l’elaboració
de l’apartat de Salut i Serveis Sanitaris de la Memòria i de la proposta per a
l’elaboració d’un estudi sobre la Salut i els Serveis Sanitaris a les Illes Balears.
-

Grup de Treball de l’Apartat de Turisme de la Memòria del CES, format
per Vicenç Tur Tur, Esteve Bardolet Jané, Rafael Borràs Ensenyat,
Llorenç Pou Garcias (tots ells consellers del CES) i Mar Moratal Castillo
(CITTIB). Es reuniren el 4 d’abril.

2.5. CELEBRACIÓ DE CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, COMPA
REIXENCES I SEMINARIS EN EL CES
El Govern de les Illes Balears es troba actualment en la fase d’elaboració del III Pla
de Ciència i Tecnologia de les Illes Balears 2009-2012. A aquest efecte, la Direcció
General de R+D+I ha demanat al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(CES) la seva col·laboració per assegurar que aquesta fase d’elaboració del Pla
es faci sobre la base del principi de la democràcia participativa i de la promoció
del lideratge social, recolzat sempre en l’acord i el consens entre l’Administració
pública i la societat civil, que estatutàriament està representada pel CES.
El primer seminari de caràcter restringit, programat conjuntament, féu referència
als Business angels i emprenedoria i va tenir lloc l’11 de març a l’aula de graus
de l’Escola d’Hoteleria de la UIB.

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

El seminari reuní professors universitaris experts en el tema, representants
d’organismes públics de suport, representants d’organitzacions de business
angels, entitats financeres i persones que han recolzat processos d’avaluació de
nous negocis, ja sigui en xarxes de business angels o en processos d’avaluació
previs als centres de suport a l’emprenedoria de caràcter universitari.
El programa seguit fou:
➥ 9.30 h Inauguració del seminari
- Carles Manera i Erbina. Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació.
Govern de les Illes Balears
- Presentació del seminari: Francesc Solé Parellada (UPC)
➥ 9.45 h Políticas de apoyo a los emprendedores y a la innovación
Javier Sánchez Asín. Universidad de Zaragoza
➥ 10.30 h La visió dels agents financers de les Illes Balears
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Inauguració del seminari Business Angels i Emprenedoria

➥ 11.30 Pausa cafè

-

-

Creació d’empreses i universitat emprenedora
Francesc Solé Parellada
Director general del programa INNOVA de la UPC
Director del Parc Tecnològic de la UPC
Vicepresident de la Fundación Conocimiento y Desarrollo
R+D i emprenedoria de base tecnològica
Pere Condom Vilà. Director del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat
de Girona
El punt de vista de l’Administració: CIDEM
Begoña Perdiguero Ginabreda. Programa Emprenedoria CIDEM (Centre
Innovació i Desenvolupament Empresarial. Generalitat de Catalunya)

➥ 14.15h Dinar
➥ 15.30 h Business Angels: xarxes i projectes
-

El Business Angels Network de Catalunya
Albert Colomer Espinet. Director de la Xarxa Catalana BANC
L’experiència de la Xarxa UniBA
Mireia Muñiz Mairal. Project Manager Xarxa UniBA (Xarxa Universitària
de Business Angels)
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➥ 12 h Creació i suport a les empreses de base tecnològica
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La experiencia de UNINVEST
Martín Rivas Antón. Director d’operacions SGECR SA
El cas de BCN emprèn
Christian Fernández García. Director de BCN Emprèn

➥ 17.30 h. Clausura del Seminari
- Síntesi: Jaume Valls Pasola (UB)
-

Cloenda:
Llorenç Huguet Rotger. President del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears
Pere Oliver Reus. Director general de R+D+I del Govern de les Illes
Balears

Les persones que assistiren al Seminari foren:
Entitats financeres
Pere Batle Mayol. Director general de “Sa Nostra”, Caixa de Balears
Pere Pocoví Tomàs. Director de Gestió Comercial de “Sa Nostra”, Caixa de Balears
Bernadí Seguí Gelabert. Director de Relacions Institucionals de “Sa Nostra”, Caixa de
Balears
Toni Llompart Llobera. Director de Banca Institucional de “la Caixa”
Jaume Amengual Llompart. Director General de Caixa Colonya
Antoni Amengual Cladera. Coordinador de zona Palma i Estalvi Ètic de Caixa Colonya
Lluís Ramis de Ayreflor. Director d’Àrea Corporativa de Caixa Colonya
José Francisco Ibáñez Llompart. Director regional de Comunitats Autònomes – Nord
Balears. Caja de Ahorros del Mediterràneo
Alfonso Quijano Terán. Director de Banca Institucional – Territorial Baleares del Banco
Santander
Miguel Antonio Gordo Chicharro. Director de Balears Institucions del BBVA

Celebració de conferències, presentacions,
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José Ramón Fragoso Rovira. Director de Xarxa de Balears del BBVA

Direcció General R+D+I
Bàrbara Terrasa Pont. Cap de Servei de Recerca i Desenvolupament
Miquel Bibiloni Brotad. Cap de Servei d’Innovació
Olga Uría Guerrero. Cap de Secció de Recerca
Josep Xavier Nadal Coll . Tècnic superior del Departament d’Innovació
Leticia Fernández Valldecabres. Tècnica Responsable de la Incubadora del Parc Bit
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CES i altres
Jaume Vidal Ladaria. Grup I (CAEB)
Josep Pocalles. Director i promotor de Soporte Bankoy i d’ECO PLC. A proposta del
Grup I (CAEB) del CES
Diana Borràs Rhodes. En representació del Grup II (CCOO) del CES
Joana M. Alorda Fiol. Consellera del CES
Juan Herranz Bonet. Membre de la Comissió Permanent del CES
Rafael Crespí Cladera. Conseller del CES
Aïda Bravo. Coordinadora tècnica Càtedra Emprenedoria UB
Miriam de la Rua. CAEB
Andreu Sansó i Rosselló. Director general d’Economia
Víctor Cerdà Martín. Delegat de la rectora per a la Innovació. UIB
Vicenç Matas Rosselló. Gerent Parc Bit
Ferran Navinés Badal. Assessor econòmic del CES
Àngels Bellinfante Torres. Assessora jurídica del CES

Roda de premsa de la presentació de l’Enquesta de serveis a les Illes Balears
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- 14 i 15 de març: té lloc a Menorca el Seminari Informació, confiança, cooperació i
innovació en xarxes socials territorialitzades i desterritorialitzades, organitzat
pel Departament de Psicologia de la UIB, amb la col·laboració de l’Institut Menorquí
d’Estudis, la Direcció General de R + D + i del Govern de les Illes Balears i el
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Lliurament de l’Enquesta de serveis de les Illes Balears a la presidenta
del Parlament abans de la presentació pública de la publiació

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

propi CES. El president n’és un dels que intervenen amb la ponència, conjunta
amb Josep M. Bricall i Masip, “El papel de las Universidades en la innovación y la
cooperación”. Ferran Navinés Badal, l’assessor econòmic, també hi participa amb
“La competitividad de los sistemas regionales de innovación: el caso de Baleares”,
juntament amb Carles Manera Erbina i Enric Tortosa Martorell.
- 8 d’abril: presentació de la publicació L’enquesta de Serveis a les Illes Balears.
Aquesta publicació, impulsada pel CES, la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació a través de la Direcció General d’Economia, l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT) i la Delegació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a les
Illes Baleares, en coordinació amb la Subdirecció General de Difusió i la Subdirecció
General de Serveis de l’INE, té per objecte ampliar la difusió de l’Enquesta de Serveis
dins de l’àmbit de les Illes Balears. Les dades que recull la publicació han estat
elaborades per la Subdirecció General de Serveis de l’INE a partir de la Encuesta
Anual de Servicios de 2005, que pertany al Plan Estadístico Nacional.
Primerament, es va oferir una roda de premsa a la nostra seu. Més tard, i a la sala
d’actes del Parlament, va tenir lloc la presentació al públic en general. La taula
presidencial la formaren: M Antònia Munar i Riutort, la presidenta del Parlament;
el nostre president; Mariano Gómez del Moral, director general de Productes
Estadístics de l’INE; Andreu Sansó Rosselló, director general d’Economia;
Fernando Cortina García, subdirector general de Serveis de l’INE i Vicenç Tur
Tur, president de la Comissió de Treball d’Economia del CES. A més, destacam
la presència de Joan Pons, delegat de l’INE a les Illes Balears, i Rafaela Mayo,
adjunta de la Subdirecció General de Serveis de l’INE.
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- 17 d’abril: per tal de donar informació relativa a la futura Llei de mesures urgents
destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, el conseller
d’Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero Malberti, compareix davant
els consellers del CES. Ve acompanyat pel director general d’Arquitectura i
Habitatge, Joseba de Dañobeitia Mota.
- 15 de maig: es féu a l’aula de Graus de l’Escola d’Hoteleria de la UIB el
segon Seminari restringit per orientar l’elaboració del pròxim Pla de Recerca i
Desenvolupament tecnològic de les Illes Balears: Universitat, R+D i polítiques
públiques.

Inauguració del seminari sobre Universitat, R+D i polítiques públiques
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La competitivitat de les universitats passa avui en dia per l’execució de recerca
d’excel·lència i per activitats de R+D que puguin ser transferides al món
empresarial tant en activitats industrials com de serveis. En aquesta línia, el
Seminari reuní professors universitaris, representants d’organismes públics de
suport i gestors de R+D per tal d’analitzar i reflexionar sobre els enfocaments
possibles per a la R+D de les universitats i centres de recerca: orientacions de
la R+D, modalitats de gestió, estructures organitzatives,... amb especial èmfasi
en la vinculació entre la recerca universitària i el món de l’empresa. Hi foren
presents representants convocats pel propi Consell, per la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) del Govern de les Illes Balears i
representants de la UIB.
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La coordinació del programa va ser a càrrec del professor Jaume Valls Pasola
(Programa Innova, UPC i, Càtedra Emprenedoria, UB). El programa fou el
següent:
➥ 9.30 h
- Inauguració del Seminari
Montserrat Casas Ametller. Rectora de la UIB
Llorenç Huguet Rotger. President del CES
- Presentació del seminari
Jaume Valls Pasola (UB)
➥ 10 h. Hacia una eficiente cooperación de la universidad con la empresa
Antonio Hidalgo Nuchera. Professor titular d’universitat. Universidad
Politécnica de Madrid.
➥ 10.45 h. I+D+i: recomendaciones para políticas públicas más cercanas
a las empresas
Rosella Nicolini. Institut d’Anàlisi Econòmica. CSIC
➥ 11.30 h. Pausa cafè
➥ 12 h. Els reptes de la transferència de coneixement en humanitats i
ciències socials
-

-

La transferencia de conocimiento desde las Humanidades: posibilidades
y características
Felipe Criado Boado. Coordinador de l‘Àrea de Ciències Humanes i
Socials del CSIC
El cas del turisme a la Universitat de Girona
Jaume Guia Julve. Universitat de Girona

➥ 14 h. Dinar

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

➥ 16 h. Les universitats, estratègies i suport a la R+D
- El plan tecnológico de Navarra (2008-2011)
Begoña Urien Angulo. Directora General d’Empresa. Govern de
Navarra
- L’experiència del CEMIC
Esteve Juanola i Feliu. CEMIC, Departament d’Electrònica. Universitat
de Barcelona
- El cas de la universitat de les Illes Balears: el projecte RESET
Jordi Lalucat Jo. Vicerector de Recerca de la UIB
Víctor Cerdà Martín. Delegat de la Rectora per a la innovació. UIB
- El cas de l’empresa Lipopharma
Vicenç Tur Tur. Director general.
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President de la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament
Regional i Medi Ambient del CES
El cas de l’empresa Aguanafree
Miquel Huguet Viñas. Director general

➥ 18 h. Cloenda
Pere Oliver Reus, Director General de R+D+I del Govern de les Illes
Balears
Les persones que hi assistiren són:
COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ UIB
Maxi San Miguel Ruibal. Director IFISC
Aleix Calveras Maristany. Departament Economia de l’Empresa
Isabel Ferretjans Serra. Responsable programa RESET
Miquel Carrió Servera. Director Fundació Universitat-Empresa
Joaquim Tintoré Subirana. Director IMEDEA
Joana M. Petrus Bey. Directora Departament Ciències de la Terra
Felicià Grases Freixedas. Director Laboratori Investigació Litiasi Renal
Climent Ramis Noguera. Professor Titular Departament de Fisica
Hipólito Medrano Gil. Director Departament de Biologia

D.G. R+D+I
Miquel Bibiloni Brotad. Cap Servei Innovació
Gema Jiménez Jiménez. Tècnica Departament Recerca
Josep Xavier Nadal Coll. Tècnic Departament Innovació
Leticia Fernández Valldecabres. Responsable Incubadora Parc BIT

CES i ALTRES
Margarita Bárez Moreno. Vicepresidenta 2a del CES
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Núria Garcia Canals. Secretària general
Baltasar Piñeiro Pico. Grup II CCOO
Joana M. Alorda Fiol. Grup II UGT
Antoni Llull Gilet. Grup III UIB
Javier Tejero Isla. Comissió Permanent
Juan Herranz Bonet. Comissió Permanent
Ferran Navinés Badal. Assessor econòmic
Àngels Bellinfante Torres. Assessora jurídica
Aïda Bravo. Coordinadora Tècnica Càtedra Emprenedoria UB
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- 9 de juny: es presenta a la sala d’actes del Parlament la publicació El sector de
la construcció a les Illes Balears (1986-2006). Prèviament havia tengut lloc a
la nostra seu una concorreguda roda de premsa. La presentació pròpiament dita,
amb gran èxit de públic, fou presidida pel nostre president, els dos vicepresidents,
la secretària general, el president de la Comissió de Treball d’Economia, Vicenç
Tur Tur i l’assessor econòmic. A més, feren una petita intervenció ressaltant els
punts més importants dos dels autors: Antoni Barceló Veny i Elisabeth Valle
Valle.
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- 30 de juny: el president, juntament amb el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, Carles Manera Erbina, el director general de Recerca, Desenvolupament
i Innovació, Pere Oliver Reus, i la secretària general del CES, inauguren el tercer
dels Seminaris R+D+I de caràcter restringit que organitza el CES. En aquesta
ocasió el Seminari tractà sobre “Capital social, governança i territori”. A part
dels ponents, hi assistiren els consellers o experts designats per les organitzacions
o institucions representades en el CES, així com representants convocats per la
Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Innovació (I+D+I) del Govern
de les Illes Balears:

Roda de premsa de la presentació del llibre sobre la Construcció
a les Illes Balears, amb els autors del treball
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Margarita Bárez Moreno

Vicepresidenta 2ª del CES

Josep Benedicto Lacomba

Secretari general CCOO

Enric Tortosa Martorell

Director general Institut Espanyol d’Oceanografia

Ferran Navinés Badal

Assessor econòmic del CES

Àngels Bellinfante Torres

Assessora jurídica del CES

Sr. Conde

En nom de Xavier Marcet de LTC Project

Miguel Angel Chacón

Coordinador Networking i Innovació IBIT

GRUP I
Vicenç Tur Tur

President Comissió de Treball d’Economia,
Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Jaume Vidal Ladaria

Conseller del CES

Juan José Díez Moyá

Conseller del CES

GRUP II
Baltasar Piñeiro Pico

Conseller del CES

José A. Rojas Pizarro

Conseller del CES

Antonio Losada Díaz

Conseller del CES

Joana M. Alorda Fiol

Consellera del CES

Carlos Moreno Gómez

Conseller del CES

M. Pau Martínez Bueso

Professora UIB

GRUP III
Pilar Sánchez-Cuenca López

Consellera del CES

Pedro Bofill Contreras

Conseller del CES

Javier Tejero Isla

Conseller del CES

Pere Albertí Huguet

President Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions
Laborals

Olga Uría Guerrero

Cap de Secció de Recerca

María Díaz Codina

Tècnica del Servei de Recerca

Miquel Bibiloni Brotad

Cap del Servei d’Innovació

Rafael Soler Chacártegui

Tècnic del Parc Bit

Leticia Fernández
Valldecabres

Responsable Incubadora Parc Bit

J. Xavier Nadal Coll

Tècnic del Servei d’Innovació

Celebració de conferències, presentacions,
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D.G. R+D+I
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El programa del Seminari (que tengué lloc al CaixaForum de Palma) fou el
següent:
PRIMERA PART
COL·LOQUI-DEBAT SOBRE GOVERNANÇA I LA PROPOSTA DEL NOU PLA DE
CIÈNCIA I TECNOLOGIA 2009-2012 DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
AMB ELS REPRESENTANTS DEL CES
➥ 9.30 - 9.45 h. Inauguració del seminari
Carles Manera i Erbina, conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Llorenç Huguet, president de CES
➥ 9.45 - 10.00 h. Presentació
Ignacio Fernández de Lucio, director d’INGENIO (CSIC-UPV)
Francesc Xavier Molina Morales, professor de la Universitat Jaume I
➥ 10.00 - 10.45 h. Capital social i governança en el desenvolupament dels
territoris
Jean-Marie Rousseau. Consultor Internacional
➥ 10.45 - 11.30 h. Dinamització del Capital Social en els plans prospectius
dels territoris: Programa Regional d’Accions Innovadores (PRAIMadeira)
Raul E. Silva de Caires. President de Madeira Tecnopolo
➥ 11.30 - 11.45 h. Pausa cafè
➥ 11.45 - 12.15 h. Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears
2009-2012: primera versió dels objectius i estratègies
Pere Oliver Reus, director general de R+D+i del Govern de les Illes
Balears

Celebració de conferències, presentacions,
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➥ 12.15 - 14.30 h. Col·loqui-debat sobre les comunicacions precedents
➥ 14.30 - 16.30 h. Dinar
SEGONA PART
COL·LOQUI-DEBAT SOBRE CAPITAL SOCIAL I GOVERNANÇA
➥ 16.30 – 17 h. Promoció d’una política regional a partir d’una metodologia
participativa: el projecte europeu INTRACK per a les illes europees
perifèriques
Patrícia Dantes de Caires, presidenta del BIC Madeira
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Inauguració del seminari tractà sobre capital social, governança i territori

➥ 17 - 17.40 h. Impacte del capital social en l’activitat econòmica d’un
territori: el cas del districte ceràmic de Castelló
Francesc Xavier Molina Morales, professor de la Universitat Jaume I
➥ 17.40 - 18.30 h. Col·loqui-debat sobre la influència del capital social i la
governança en el desenvolupament territorial.

Pere Oliver Reus, director general de R+D+I del Govern de les Illes
Balears
- 29 de juliol: es presenta dins del marc de la reunió de la Comissió Permanent
del CES de Menorca la publicació El sector de la construcció a les Illes
Balears. A més del president i l’assessor econòmic, viatgen a Menorca dos dels
autors: Antoni Barceló i Elisabeth Valle. A més, Llorenç Seguí Triay, president
de la Demarcació menorquina del Col·legi Oficial d’Arquitectes, és convidat a
l’acte.
- 25 i 26 de setembre: tenen lloc al CaixaForum de Palma les II Jornades sobre
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània amb el següent programa:
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Dijous, 25 de setembre de 2008
➥ 16.30 h Presentació de les Jornades
- Francesc Antich i Oliver
President del Govern de les Illes Balears
- Llorenç Huguet i Rotger
President del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
- Joana M. Barceló i Martí
Consellera de Treball i Formació. Govern de les Illes Balears
- Antoni Llompart Llobera
Director de Banca Institucional de “la Caixa”
- Núria García Canals
Secretària general del CES de les Illes Balears

Celebració de conferències, presentacions,
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➥ 17.00 h La governança de l’Euroregió: el paper dels agents econò
mics i socials. La cooperació franco-espanyola
- Jordi Vaquer i Fanés
Coordinador del Programa Europa. Fundació CIDOB
- Jean-Louis Chauzy
President del CESR Migdia-Pirineus
Membre assessor de la Delegació francesa per a les cimeres francoespanyoles
- Yolanda Seguí
Comissió d’Innovació. Cambra de Comerç de Mallorca

Inauguració de les II Jornades sobre l’Euroregió

74

i

nforme d’activitats

2008

➥ 18.00 h Pausa-cafè
➥ 18.30 h La realitat jurídica i social de l’Euroregió: les agrupacions
de cooperació transfronterera
-

Moderadora:
Núria García Canals
Secretària general del CES de les Illes Balears
Lluís Garau Juaneda
CU de Dret Internacional. Universitat Illes Balears
José María Zufiaur Narvaiza
Membre del CES europeu i del grup d’experts del Dictamen sobre
euroregions
Martín Guillermo Ramírez
Secretari general de l’Associació de Regions Frontereres Europees
Norbert Geisen
President del Comitè Econòmic i Social de la Gran Regió
Debat fins a les 20 h

Divendres, 26 de setembre de 2008
R+D+I I FORMACIÓ EN EL CAMP DEL TURISME
El turisme té una demanda creixent i crea riquesa, però existeix la falsa idea
que és un sector allunyat de las noves tecnologies i de l’activitat de R+D+I.
Es tracta de donar a conèixer que el clúster del turisme de l’Euroregió és una
font inesgotable d’innovacions i una base segura on es pot fonamentar la nova
societat del coneixement i de la informació.

-

Moderador:
Llorenç Huguet Rotger
President del CES de les Illes Balears
Pere Antoni Oliver Reus
Director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
Govern de les Illes Balears
Catalina Barceló Horrach
Directora del Servei d’Estudis i Publicacions de la Cambra de Comerç de
Mallorca
Mariano Sacristán García
President de TurisTEC

La posada en valor dels productes culturals
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➥ 09.30 h Les TIC i la promoció de nous productes i de noves empreses
turístiques
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Pere Duran Vall-Llosera
Director general de Turisme de Barcelona
Corinne Bruel
Consellera, membre de la Comissió d’Activitats Econòmiques i de
Desenvolupament del Territori del CESR del Migdia-Pirineus

➥ 11.00 h Debat
➥ 11.30 h Pausa-cafè
LA SOSTENIBILITAT I EL MEDI AMBIENT EN TERRITORIS TURÍSTICS
La preservació del paisatge i del medi ambient és un valor primari per impulsar
un turisme d’alt valor afegit. En la primera generació dels models turístics, la falta
de coneixements tècnics depurats i contrastats, el desconeixement i la manca
de consciència social sobre els efectes no desitjats a llarg termini no han evitat
que, en alguns casos, s’hagin donat trajectòries poc sostenibles. Es tracta ara
de corregir i millorar, mitjançant la introducció d’una altra generació de models
turístics sostenibles, que necessàriament hauran de comptar amb indicadors
fiables de sostenibilitat, amb suport científic, capaços d’evitar trajectòries
perverses.
➥ 12.00 h La reflexió en el camp de l’urbanisme i l’ordenació del territori
litoral
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compareixences i seminaris

-

Moderador:
Ferran Navinés Badal

-

La presentació del Pla Territorial de Menorca
Marc Pons Pons
President del Consell Insular de Menorca

-

La reflexió que es fa des de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya

-

La reflexió que es fa des de Llenguadoc–Rosselló
Bernard Delran
Vicepresident delegat del CESR de Llenguadoc-Rosselló
President de la Comissió d’Ordenació del Territori del CESR LlenguadocRosselló

➥ 13.15 h Debat
➥ 13.45 h Conclusions
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La cooperació dels CES de l’Euroregió Pirineus Mediterrani
- Marcos Peña Pinto
President del CES d’Espanya
- Jacques Dermagne
President del CES de França
- Jean-Louis Chauzy
President del CESR Migdia-Pirineus
- Jean-Louis Bouscaren
Vicepresident del CES de Llenguadoc-Rosselló
- Josep M. Rañé i Blasco
President del CES de Catalunya
- Llorenç Huguet Rotger
President del CES de les Illes Balears
➥ 14.00 h Cloenda
-

Albert Moragues Gomila
Conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears

Lliurament de la Memòria 2007 al conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
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- 23 d’octubre: es presenta al Govern, representat pel conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació (en qui delegà el president Antich), la Memòria CES 2007
sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears. Representen
el CES el president, la secretària general i l’assessor econòmic i director de la
Memòria.
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Lliurament de la Memòria 2007 a la consellera de Treball i Formació

- 23 d’octubre: la consellera de Treball i Formació del Govern de les Illes
Balears, Joana M. Barceló Martí, acompanyada pel director general de Treball,
Pere Aguiló Crespí, i el director general de Planificació Estratègica, Llorenç Pou
Garcias, visiten la seu del CES. Els atenen el president, la secretària general i
l’assessor econòmic que els lliuren la publicació Memòria CES 2007 sobre
l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears.
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- 27 d’octubre: el president, la secretària general i l’assessor econòmic presenten
oficialment la Memòria CES 2007 sobre l’Economia, el Treball i la Societat de
les Illes Balears a la presidenta del Parlament de les Illes Balears, Mª Antònia
Munar i Riutort.
- 27 d’octubre: es presenta al públic en general la Memòria CES 2007 sobre
l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears a la sala d’actes del
Parlament. Presideix l’acte M Antònia Munar i Riutort, presidenta del Parlament.
Els altres membres de la Mesa foren: el president, els dos vicepresidents, la
secretària general i l‘assessor econòmic, que s’encarrega de fer la presentació
de la publicació pròpiament dita i que substitueix a Antoni Llull, president de la
Comissió de Treball de la Memòria 2007, inicialment previst però que excusa
l’assistència a causa d’un accident. L’acte compta amb nombrós públic, entre els
que podem destacar, entre molts d’altres, la presència dels següents consellers
del Govern: Treball i Formació; Economia, Hisenda i Innovació; Presidència;
Salut i Consum, Educació i Cultura, Agricultura i Pesca; a més, la presidenta
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del Consell de Mallorca, el cap superior de Policia, la consellera secretària del
Consell Consultiu, els síndics Mas, Valdevieso i Aguiló, el director provincial de
l’INEM, els dos vicepresidents del Parlament, el jutge degà de Palma, el secretari
general de CCOO, el director general de Treball,... Més tard, s’ofereix un sopar
per a tots els col·laboradors de la Memòria i els presidents de les comissions de
treball.
- 29 d’octubre: el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Carles
Manera Erbina, acompanyat pel director general de Pressuposts, Joan Rosselló
Villalonga, presenten als membres del CES el projecte de Pressuposts de la
CAIB per al 2009.
- 3 de desembre: el president i la secretària general viatgen a Menorca per
presentar-hi la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat
de les Illes Balears 2007 al Consell Insular. El president Pons rebé la nostra
delegació, formada també pels nostres consellers del CES menorquins i els
màxims representants de les organitzacions integrants del CES. Més tard, es
presentà la Memòria al públic en general amb presència de la premsa.

Lliurament de la Memòria 2007 a la presidenta del Parlament
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- 4 de desembre: es presenta preliminarment a la nostra seu el Dictamen i
l’informe sobre la Gestió Integrada de la Zona Costanera a una sèrie de
directors generals del Govern i als consellers de Medi Ambient i Urbanisme dels
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Presentació al CES dels pressuposts de la comunitat autònoma per a 2008

consells insulars. Convocats pel CES, s’explicà -juntament amb Pere Oliver Reus
(director general de R+D+i), Joaquim Tintoré Subirana (IMEDEA-CSIC) i Andreu
Sansó Rosselló(director general d’Economia i director de l’IBESTAT)- l’abast del
Dictamen del CES i la transcendència que aquest pot tenir en la defensa dels
principis de la sostenibilitat a les Illes Balears, i se’ls convidà a que expressessin
els seus suggeriments per a la futura implementació del sistema d’indicadors. La
tècnica de l’IMEDEA, Amy Diedrich, féu la presentació tècnica.

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

Les autoritats que finalment hi assistiren foren
Isidre Canyelles Simonet

Director general de Recursos Hídrics. Conselleria
de Medi Ambient

Bartomeu Calafell Salom

Director general de la Mar Conselleria de Medi
Ambient

Josep Lliteres Vidal

Director general de Qualitat Ambiental i Litoral
Conselleria de Medi Ambient

Patricia Arbona Sánchez

Directora general de Pesca Conselleria
d’Agricultura i Pesca

José Antonio Santos Hierro

Director general de Coordinació Departamental
Conselleria de Presidència
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Martí Mayol Serra, director Parc
Natural Sa Dragonera

Departament de Medi Ambient Consell de
Mallorca

Maria Luisa Dubon Pretus

Consellera executiva
Departament de Territori
Consell de Mallorca

Joan Marquès Coll

Conseller d’Ordenació del Territori Consell Insular
de Menorca

Antònia Allés Pons

Consellera d’Economia i Medi Ambient Consell
Insular de Menorca

Raül Escandell

Director insular de Medi Ambient Consell Insular
de Menorca

Joana Maria Socías Camacho

Directora general de Relacions amb el Parlament
i Coordinació Normativa Conselleria de
Presidència

- 9 de desembre: es presenta la Memòria del CES sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2007 al Consell Insular de Formentera.
El president fou rebut pel president del Consell, Jaume Ferrer Ribas. A l’acte
protocol·lari també hi assistiren Jame Wenham, presidenta PIME Formentera,
Diego Ruiz Molina, secretari general de la Unió Insular d’UGT d’Eivissa i
Formentera. Més tard, es presentà la Memòria al públic interessat i a la premsa.
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- 10 de desembre: es presenta la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2007 al Consell Insular d’Eivissa. El
president fou rebut per la vicepresidenta del Consell, Patricia Abascal Jiménez
i pel conseller de Programació Econòmica Corporativa, Tomás Méndez Reyes.
Acompanyaren en aquesta recepció al president del CES els consellers Alfonso
Ribas Prats, Mariano Riera Riera, Santiago Ferrer Costa, Maria Torres Bonet, a
més d’Enric Moreno, gerent de CAEB a Eivissa i Formentera. Com a Formentera,
posteriorment es presentà la Memòria al públic interessat i a la premsa.
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Capítol tercer:
RELACIONS
INSTITUCIONALS
I AMB ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
3.1. Relacions amb el Parlament, el Govern, els Consells Insulars,
els Municipis, l’Administració central. Presentació del CES a
organitzacions socials i mitjans de Comunicació
3.2. Relacions amb altres institucions
3.3. Relacions amb les organitzacions i institucions representades en el
CES
3.4. Relacions amb els altres CES de l’estat
3.5. Relacions amb els mitjans de comunicació
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3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN, ELS CONSELLS
INSULARS, ELS MUNICIPIS, L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL. PRE
SENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS SOCIALS I MITJANS DE
COMUNICACIÓ
16 de gener: el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes
Balears, Carles Manera i Erbina, rep el president i la secretària general.
17 i 18 de gener: va tenir lloc al Teatre Principal de Palma el “1r Congreso
Nacional sobre la Responsabilidad Social de las Empresas Turísticas. De lo
local a lo global” organitzat pel Govern de les Illes Balears. Formen part del
Comitè d’Honor el nostre president i el vicepresident primer. Per part del CES
hi assisteixen, a més, la vicepresidenta segona, el conseller Javier Tejero Isla i
l’assessor econòmic, Ferran Navinés Badal.
20 de gener: el president i la secretària general formen part del públic assistent a
la cerimònia de lliurament del Premis Ciutat de Palma al Teatre Principal.
25 de gener: el president i la secretària general es reuneixen amb la consellera de
Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, Margarita Nájera i Aranzábal.
28 de gener: la secretària general representa el CES a l’acte del Dia oficial en
commemoració de l’Holocaust, acte coorganitzat pel Parlament i per la comunitat
jueva de les Illes Balears.

1 de febrer: s’inauguren les IV Jornades sobre qüestions actuals de la gestió
econòmica de les administracions públiques de les Illes Balears, que organitza la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i la Secretaria de la Presidència de
la Presidència de les Illes Balears. La cap d’UGE del CES, Francesca Thomàs
Mulet, hi assisteix.
2 de febrer: el president assisteix a l’acte institucional que, amb motiu de la
commemoració dels 800 anys del naixement del rei Jaume I, va organitzar el
Consell de Mallorca a la seva seu central.
4 de febrer: el conseller Manera i el president tenen una reunió de treball.
6 de febrer: el president, acompanyat per la secretària general i l’assessor
econòmic, visiten el grup parlamentari socialista per tal de donar-los a conèixer
la tasca de la institució i mirar d’establir futures col·laboracions.
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30 de gener: el president, membre del Consell Assessor de les Illes Balears per
a l’Euroregió, participa a la reunió en sessió ordinària d’aquest nou organisme,
que tengué lloc a la Capella del Consolat de Mar.

i

nforme d’activitats

2008

7 de febrer: té lloc al Parcbit una reunió de treball amb el director general de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació, Pere Antoni Oliver Reus. Acompanyen el president la
secretària general i l’assessor econòmic.
12 de febrer: dins del marc de les visites als grups parlamentaris, és el torn
d’Unió Mallorquina.
13 de febrer: el president i l’assessor econòmic es reuneix amb el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació i el director general de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació per parlar dels preparatius del seminari que organitza el
CES anomenat “Business Angels i emprenedoria” que es féu l’11 de març.
13 de febrer: el cap de llista pel PSIB-PSOE al Congrés de Diputats, Antoni
Garcías Coll, vista la seu del CES. El reben el president i la secretària general.
13 de febrer: Rosa M. Peris Cervera, directora general de l’Institut de la Dona
del Ministeri de Treball i Afers Socials, imparteix a Palma una conferència sobre
Plans d’Igualtat a les Empreses. El president i la cap d’UGE hi són presents.
Organitzà l’acte la Direcció General de Responsabilitat Social del Govern de les
Illes Balears.
14 de febrer: el president, acompanyat per la secretària general i l’assessor
econòmic, són rebuts pel grup parlamentari Bloc per Mallorca i PSM Verds.
27 de febrer: el president assisteix a la presentació del llibre Jornades sobre
violència de gènere, acte organitzat pel Parlament.
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28 de febrer: el conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel Vicens i
Mir, rep el president i l’assessor econòmic, per tractar sobre la col·laboració en
l’elaboració de la Memòria del CES 2007.
29 de febrer: el Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, que
impulsa i coordina les iniciatives municipals d’Agenda Local 21, organitza la
Jornada Tècnica sobre Indicadors de Sostenibilitat. Per part del CES, representat
pel president i l’assessor econòmic, es presenta el Dictamen sobre el sistema
d’indicadors per a la gestió integrada de la zona costanera (GIZC), presentació
que va a càrrec d’Amy Diedrich, tècnica d’IMEDEA. L’acompanyen el president
i l’assessor econòmic.
29 de febrer: té lloc al Palau Reial de l’Almudaina l’acte institucional commemoratiu
del Dia de les Illes Balears i el lliurament del Premis Ramon Llull i la Medalla d’Or
que concedeix el Govern de les Illes Balears. El president és una de les autoritats
que hi assisteixen.
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1 de març: l’acte commemoratiu de la Diada de les Illes Balears que organitza el
Parlament compta amb la presència del president.
1 de març: dins del marc dels actes de celebració del Dia de les Illes Balears i
de la presidència de les Illes Balears de l’Euroregió, la Direcció General d’Acció
Exterior i Relacions amb la Unió Europea munta un estand de l’Euroregió al Moll
Vell. El president n’és un dels visitants.
5 de març: Bárbara Galmés i Chicón, consellera d’Educació i Cultura, té una
reunió de treball amb el president, l’assessor econòmic i l’assessora jurídica.
Parlen, entre d’altres temes, de l’estudi “Eficàcia del sistema educatiu a les
Illes Balears 2001-2006: fortaleses, debilitats i propostes de millora” que està
realitzant el CES.
12 de març: el president i l’assessor econòmic s’entrevisten amb Lluïsa Tortella
Estrany, directora del Centre d’Investigació i Tecnologies Turístiques, per parlar
sobre la col·laboració en l’elaboració de la Memòria del CES 2007.

Moment de la signatura del conveni entre el CES i el CIM, per part dels seus presidents
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13 de març: el president és un dels oients de la conferència “Turbulències
financeres internacionals i la seva repercussió en l’economia espanyola”,
impartida per Aurelio Martínez, president d’ICO (Instituto de Crédito Oficial).
L’acte fou organitzat per ISBA.
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Signatura del conveni de col·laboració entre el CES i la Conselleria de Treball i
Formació per a l’elaboració de l’actualització de l’estudi sobre IQTs
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13 de març: es signa un conveni de col·laboració amb el CIM sobre
desenvolupament local. El CIM fou representat per la presidenta Francina
Armengol Socias i el conseller executiu de Cooperació Local Miquel Rosselló
del Rosal. Per part del CES hi assisteixen el president i l’assessora jurídica. El
conveni tendrà una durada de 4 anys.
26 de març: reunió del president amb el director general d’Acció Exterior i
Relacions amb la Unió Europea del Govern, Jordi Bayona Llopis, per definir el
contingut i abast de les II Jornades sobre l’Euroregió que prepara el CES.
26 de març: el Consell d’Eivissa constitueix el Consell Assessor sobre l’Enquesta
de condicions de vida, hàbit i valors de la població d’Eivissa i es reuneix per
primer cop. L’assessor econòmic hi assisteix en representació del CES.
1 d’abril: el president, acompanyat de l’assessor econòmic, visita la consellera
d’Agricultura, Mercè Amer Riera, i es fa una reunió de treball amb tècnics de la
Conselleria per millorar el tractament del sector primari a la Memòria del CES.
5 d’abril: el president assisteix a l’acte de lliurament del guió a l’Agrupació Tàctica
Baleares II.
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15 d’abril: reunió amb el conseller Manera, el director general de R+D+I, Pere
Oliver Reus, i el director general de “Sa Nostra” Pere Batle, per avançar en la
possible creació d’un ens de capital risc per a suport de l’R+D+I.
17 d’abril: el president, la secretària general i l’assessor econòmic visiten el jutgedegà Francisco Martínez Espinosa per parlar de la col·laboració per elaborar la
Memòria 2007.
23 d’abril: el president i la consellera de Treball, Margarita Nájera Aranzábal,
signen un acord de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el CES
per elaborar l’estudi sobre actualització dels Indicadors de Qualitat en el Treball
(IQT).
24 d’abril: el president, la secretària general i l’assessor econòmic visiten el
secretari provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Florencio Ingelmo
Sánchez, i parlen de la col·laboració per elaborar la Memòria 2007.
25 d’abril: el president, la secretària general i l’assessor econòmic es reuneixen
amb Alejandro Piqueras, gerent de l’Institut Municipal de Turisme (IMTUR) de
l’Ajuntament de Palma
25 d’abril: la secretària general assisteix a l’acte de presentació de la publicació
“Sindicatura de Comptes”, núm. 8 de la Col·lecció Eines que edita l’Institut
d’Estudis Autonòmics, que tengué lloc a la seu de la Sindicatura.

13 de maig: el president es reuneix amb el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, Carles Manera Erbina, per fer-li arribar un seguit de necessitats de
caire pressupostari i organitzatiu
20 de maig: el president forma part del públic de la presentació del Llibre de
Repartiment de Mallorca o Llibre del Rei de Guillem Rosselló-Bordoy que va tenir
lloc al Parlament.
28 de maig: es signa amb la Conselleria de Presidència un Conveni de Cooperació
per a l’organització de les II Jornades sobre l’Euroregió. Hi són presents el
conseller de Presidència, la secretària general, els dos vicepresidents i l’assessor
econòmic.
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8 de maig: es realitza la “Jornada de la nueva Ley 30/2007 de contratos del sector
público. Contrato de colaboración público privada. Contrato de obra pública”, que
organitza la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, la Cambra de
Comerç de Mallorca i el despatx d’advocats Landwell- Pricewaterhouse Coopers.
Compta amb la presència de la cap d’UGE del CES.

i

nforme d’activitats

2008

11 de juny: el president i la secretària general es reuneixen amb el director
general de Pressuposts, Joan Rosselló Villalonga, reunió derivada de la trobada
amb el conseller Manera del 13 de maig.
16 de juny: el president assisteix a la presentació del llibre Finançament municipal:
anàlisi de la despesa no obligatòria del ajuntaments de Mallorca, primer volum de
la col·lecció d’estudis de l’Observatori de Polítiques Locals, organisme depenent
del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca
19 de juny: el president, la secretària general i l’assessor econòmic tenen una
reunió de feina amb el director general d’R+D+I, Pere Olive Reus, i el director de
l’IMEDEA; Joaquim Tintoré Subirana.
25 de juny: l’assessor econòmic representa el CES a la segona jornada dels
grups de discussió del projecte de Llibre Blanc de la Formació per a l’Ocupació
a les Illes
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30 de juny: el president, els dos vicepresidents, el coordinador del grup III, la
secretària general i l’assessor econòmic es reuneixen amb el president Antich,
el conseller de Presidència, el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i la
consellera de Treball i Formació dins del marc de les reunions que el Govern manté
amb el agents econòmics per explicar la situació d’incertesa econòmica actual.

Audiència en el Consolat de Mar als representants del CES
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2 de juliol: se celebra el Dia d’Honor de les Illes Balears dins del marc de l’Expo
Saragossa 2008. El president és una de les autoritats convidades a l’acte
commemoratiu.
5 de juliol: el president es troba entre el públic de la Passarel·la Mallorca, acte
organitzat pel Departament d’Economia i Turisme del Consell de Mallorca.
14 de juliol: el president, la secretària general i la consellera Carme Orte Socias
es reuneixen amb la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració per
traslladar-li una proposta de conferències sobre temes socials.
16 de juliol: el president i la secretària general visiten la consellera de Treball i
Formació Margarita Nájera Aranzábal.
22 de juliol: el president assisteix a la presentació de l’estudi “La responsabilitat
social empresarial a les Illes Balears” promogut per la Direcció General de
Responsabilitat Social Corporativa.
1 d’agost: el castell de Sant Carles acull un acte de comiat al tinent general José
Emilio Roldán Pascual que passa de comandant general de Balears a cap de la
Unidad Militar de Emergencias (UME). El president es troba entre els presents.
2 de setembre: la secretària general està entre els assistents a la presentació
del llibre Les agendes 21 locals als municipis de Mallorca: entre la sostenibilitat
i la participació que organitza el Departament de Cooperació Local del Consell
de Mallorca.

12 de setembre: el president és una de les autoritats presents a l’acte institucional
de celebració de la Diada de Mallorca que, organitzat pel Consell de Mallorca, té
lloc al Teatre Principal de Palma.
17 de setembre: el president assisteix a la presa de possessió de la nova
consellera de Treball i Formació del Govern, Joana M. Barceló i Martí.
18 de setembre: el president es troba entre els membres de la Mesa de Seguiment
de l’Economia Balear que es reuneix a la Capella del Consolat de Mar.
18 de setembre: dins del marc d’un Ple extraordinari, el nou president del Consell
de Menorca, Marc Pons Pons, pren possessió. El president es troba entre els
convidats.

91

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

3 de setembre: el president es reuneix amb el conseller de Medi Ambient, Miquel
Àngel Grimalt i Vert.
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18 de setembre: una vegada finalitzat el treball de camp de l’Enquesta de
condicions de vida, hàbits i valors de la població d’Eivissa del Consell d’Eivissa,
es presentaren formalment els resultats en el marc del Consell d’Estadístiques.
També es discutiren les línies mestres de l’informe de l’enquesta insular. Hi
assistí l’assessor econòmic.
23 de setembre: el president, juntament amb el director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, Pere Oliver Reus, i Joaquim Tintoré
Subirana, tècnic de l’IMEDEA, visiten el Consell de Formentera. Els rep la
consellera de Promoció Interna i Medi Ambient, Sílvia Tur Ribas, i li presenten
el Dictamen del CES 05/2007 sobre el Sistema d’Indicadors per a la Gestió
Integrada de la Zona Costanera a les Illes Balears. Hores més tard fan la mateixa
presentació al president del Consell d’Eivissa, Xico Tarrés Marí.
24 de setembre: el president es reuneix amb el conseller de Presidència, Albert
Moragues i Gomila
25 de setembre: la secretària general assisteix a la inauguració de la Jornada,
organitzada pel servei Europe Direct del Centre Balears Europa, sobre el Tractat
de Lisboa de la Unió Europea.
25 de setembre: el president i l’assessor econòmic es reuneixen amb el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera i Erbina, i el director general de
R+D+I, Pere Oliver Reus.
26 de setembre: el president de les Illes Balears, Francesc Antich i Oliver, rep en
audiència als presidents dels CES que són presents a Palma amb motiu de les II
Jornades de l’Euroregió. Aquests són:
Relacions amb el Parlament, Govern i Administració
Presentació a organitzacions socials
i mitjans de comunicació

-

Marcos Peña Pinto - president del Consell Econòmic i Social del Regne
d’Espanya
Josep Rañé Blasco - president del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya
Jean-Louis Chauzy - president del Consell Econòmic i Social Regional
de Migdia-Pirineus
Jean-Louis Bouscaren - vicepresident del Consell Econòmic i Social
Regional de Llenguadoc-Rosselló
Llorenç Huguet Rotger - president del Consell Econòmic i Social del
CES de les Illes Balears
El conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila i el director general
de Relacions Exteriors, Jordi Bayona Llopis, hi són també presents.

30 de setembre: el president, juntament amb el director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, Pere Oliver Reus, i Joaquim Tintoré
Subirana, tècnic de l’IMEDEA, visiten el president del Consell de Menorca,
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Marc Pons Pons, i li presenten el Dictamen del CES 05/2007 sobre el Sistema
d’Indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera a les Illes Balears.
1 d’octubre: el president és una de les autoritats convidades a l’acte de presa de
possessió del nou conseller de Turisme, Miquel Nadal Buades, a la Capella del
Consolat de Mar.
3 d’octubre: la secretària general assisteix al seminari “Qüestions actuals de la
potestat reglamentària dels consells insulars”, que organitza l’Institut d’Estudis
Autonòmics.
6 d’octubre: el president és un dels presents a l’homenatge del Govern de les Illes
Balears a Gaspar Melchor de Jovellanos, amb motiu del 200è aniversari del seu
alliberament. L’acte, organitzat amb col·laboració del Gobierno del Principado de
Asturias, tengué lloc al Castell de Bellver.
9 d’octubre: el president es troba entre els convidats a la presa de possessió de
la comissionada del Govern d’Espanya per a la platja de Palma, Margaria Nájera
Aranzábal, a la capella del Consolat de Mar.
13 d’octubre: el president forma part del públic del lliurament dels Premis Mallorca
de Creació Literària 2008, que atorga el Consell de Mallorca. L’acte es féu al
Teatre Principal de Palma.

24 d’octubre: el president assisteix al I Congrés de la responsabilitat social de
les petites i mitjanes empreses, organitzat per l’Eticentre amb el suport de la
Direcció general de RSC de la Conselleria de Treball i Formació, i la col·laboració
de l’Obra Social de la Fundació La Caixa i de Fundación Carolina. El CES,
representat pel president, forma part del Comitè d’Honor. També hi assisteixen
el vicepresident primer (l’organització que presideix, CAEB, també forma part
del Comitè d’Honor) i la vicepresidenta segona. Dos dels ponents, Pere Albertí i
Macià Blázquez, són també consellers del CES.
30 d’octubre: el president, com a membre de la Mesa de Seguiment de l’Economia
Balear, assisteix a la reunió que té lloc a la Capella del Consolat de Mar.
5 de novembre: el conseller de Salut rep el president, el vicepresident primer, la
consellera Isabel Guitart Feliubadaló i la secretària general per parlar de l’estudi
sobre salut.
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14 d’octubre: el president i l’assessor econòmic es reuneixen al CES amb el
director general de R+D+I, Pere Oliver Reus, i el director general d’Economia,
Andreu Sansó Roselló, per parlar sobre la publicació del Dictamen i l’Informe
sobre el Sistema de Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC).
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6 de novembre: el president assisteix al Foro Neotec que organitza el Centre
de Desenvolupament Tecnològic Industrial del Ministeri de Ciència i Innovació
juntament amb la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i la REDOTRI (Xarxa d’Oficines
de Transferència de Resultats de la Investigació de les Universitats i OPI).
Aquest Fòrum està dedicat al capital risc i té l’objectiu de reunir inversors i noves
empreses tecnològiques.
13 i 14 de novembre: té lloc a la seu de la Fundació La Caixa la I Trobada de
Centres R+D+I de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, que organitza la Direcció
General d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea i la Fundació IBIT. El
president es troba entre els assistents.
13 i 14 de novembre: la secretària general assisteix al Seminari “La reforma de
la Constitució. Reptes en el XXX aniversari”, que organitza l’Institut d’Estudis
Autonòmics.
18 de novembre: el president i l’assessor econòmic es reuneixen a la seu de
l’INEM amb el seu director provincial, Antoni García Moles i Josefa Méndez.
21 de novembre: es fa la Jornada de Formació de la Responsabilitat Social de les
Administracions Públiques, organitzada per la Conselleria de Treball i Formació.
Hi assisteix la Cap d’UGE.
21 de novembre: la sala d’Actes del Parlament de les llles Balears acull la
presentació del llibre Las mujeres parlamentarias en la Legislatura Constituyente,
dirigit i coordinat per Julia Sevilla Merino, lletrada de les Corts Valencianes. El
president hi és present.
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24 de novembre: dins del cicle que organitza el Foro Cinco Días, el president de
les Illes Balears Francesc Antich Oliver es troba amb diverses personalitats del
món polític i econòmic de les Illes Balears, entre les què es troba el president.
25 de novembre: Margarita Nájera Aranzábal, gerent i comissionada del Govern
d’Espanya per al Consorci Platja de Palma, visita la seu del CES i es reuneix
amb el president, la secretària general i l’assessor econòmic.
1 de desembre: el president és un dels convidats a l’acte commemoratiu del 800è
aniversari del naixement del rei Jaume I. El programa constà dels parlaments de
la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol Socías; el president
de la Diputació General d’Aragó, Marcelino Iglesias Ricou; el president de la
Generalitat de Catalunya, José Montilla Aguilera i el president de les Illes Balears,
Francesc Antich i Oliver; la consellera de Cultura i Esports de la Generalitat
Valenciana, Sra. Miró Mira.
2 de desembre: es reuneix el jurat (el president en forma part) del premi Pere
Mascaró i Pons 2008 per al foment dels estudis socioeconòmics en el marc del

94

i

nforme d’activitats

2008

Moment de la visita de la Sra. Margarita Nájera, gerent i comissionada
del Govern d’Espanya per al Consorci Platja de Palma

sistema públic de serveis socials i que convoca l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(IMAS), juntament amb el Govern de les Illes Balears —a través de la seva
Conselleria d’Afers Socials— i l’Ajuntament de Palma —des de la seva regidora
de serveis socials—.

15 de desembre: el president va a la presentació del llibre Jaume I, el rei que forjà
una corona, de Gabriel Ensenyat Pujol, que organitzà l’Ajuntament de Palma
18 de desembre: es presenta la publicació Guillem Reynés Font. Una trayectoria
interrumpida a la sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes. El llibre compta amb
el patrocini del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, el Govern, la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social de “Sa Nostra”. El
president es troba entre els convidats.
22 de desembre: el president i l’assessor econòmic es reuneixen amb el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern, Carles Manera i Erbina, el director
general d’Economia, Andreu Sansó Rosselló, el director general de R+D+I, Pere
Oliver Reus, i Joaquim Tintoré Subirana, delegat institucional del CSIC a les Illes
Balears, per tractar sobre la presentació de la publicació del Dictamen del CES
sobre la GIZC.
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6 de desembre: el president es troba entre els convidats a l’acte oficial
commemoratiu del XXX aniversari de la Constitució que tengué lloc al Palau de
l’Almudaina.
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3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
24 de gener: la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca
organitza un debat sobre infrastructura aeroportuària amb la participació de
l’expert Germà Bel i Queralt, catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona.
El president hi assisteix.
28 de gener: la plataforma cívica “Pedimos a los Partidos Políticos un Gran Acuerdo
de Financiación para Baleares” presentà oficialment el document “Propuesta de
Reforma del Modelo de Financiación” a la seu de la Cambra de Comerç de Mallorca.
Immediatament abans, les entitats adherides i la junta gestora (formada per les
cambres de Comerç de Mallorca i Menorca, CAEB, PIMEM, els col·legis d’advocats,
economistes, arquitectes i enginyers industrials Balears, l’Agrupació de Cadenes
Hoteleres, la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca i el Cercle d’Economia
de Mallorca), signaren el document. La presentació va anar acompanyada d’una
conferència del catedràtic Guillem López-Casasnovas, “Reflexions per a la millora
del finançament de la nostra comunitat”. El president acut a aquest acte.
31 de gener: el president, la secretària general i l’assessor econòmic assistiren
a l’acte de lliurament del PREMI NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 2008 a la Cohesió
Social i el desenvolupament econòmic, atorgat a Angela Merkel, canceller de la
República Federal d’Alemanya. Li féu a mans José Luis Rodríguez Zapatero,
president del Govern d’Espanya.
14 de febrer: el president és uns dels assistents a la Jornada Informativa sobre la
Directiva de Serveis (la directiva europea coneguda com “directiva Bolkestein”).
L’organitza la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca.
19 de febrer: el president i l’assessor econòmic es reuneixen amb representants
de la Fundació CYD - Pla Estratègic BCN 20-20, Francesc Santacana Martorell
i Joan Campreciós.
3 de març: l’assessor econòmic assisteix a la presentació de l’Informe elaborat
per la Fundació Gadeso, amb l’auspici del Govern, sobre “La gestió de la
diversitat en el sistema educatiu de Balears”, que tengué lloc al Centre Cultural
de “Sa Nostra” a Palma.

Relacions
amb altres institucions

24 d’abril: el president està entre els convidats a l’acte que organitza la mútua
FREMAP amb motiu del seu 75è aniversari
9 de maig: el president i l’assessor econòmic visiten a Tolosa el president del
CES de Midi-Pyrénées, Jean-Claude Chauzy. A Montpeller són rebuts per Gérard
Maurice i Jean-Claude Albert, president i director respectivament, del CES de
Llenguadoc-Rosselló, per parlar sobre les properes Jornades sobre l’Euroregió.
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14 de maig: el president es reuneix amb el president de la Cambra de Comerç i
el conseller de Presidència, entre d’altres assistents.
21 de maig: Iberia organitza una visita institucional a les instal·lacions de la
companyia a La Muñoza (Madrid) on les fan les tasques de manteniment de les
seves flotes d’avions. El president forma part de la comitiva.
27 de maig: la cap d’UGE assisteix a la Jornada “La igualtat efectiva d’homes i
dones”, que organitza el Consell Superior de Cambres de Comerç a Palma.
30 de maig: se celebra el Dia de les Forces Armades al Castell de Sant Carles
de Palma. El president es troba entre els convidats. També hi assistí el conseller
Javier Tejero.
31 de maig: es commemora el 25è aniversari de la constitució del Parlament de
les Illes Balears, al Palau de l’Almudaina. Representen el CES el vicepresident
primer i la secretària general.
2 de juny: s’inauguren les noves instal·lacions de l’Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats, IMEDEA. Per part del CES, hi van la secretària general i l’assessor
econòmic.
12 de juny: el president es troba entre els assistents a l’acte de presentació de la
Memòria d’Estalvi Ètic de Caixa Colonya.
13 de juny: la Unió de Cooperatives de Treball celebra el Dia del Cooperativisme.
Hi assisteix, per delegació del president, el conseller en representació del sector
d’economia social, Pere Albertí Huguet.
25 de juny: el president es troba entre els assistents a la presentació de l’Informe
del Servei d’Estudis de “La Caixa” L’Economia de les Illes Balears: Diagnòstic
Estratègic, presentació que va tenir lloc al CaixaForum de Palma.

4 de juliol: l’assessor econòmic participa en el congrés “Sustainable development
policies for islands: Europe, Mediterranean, Greece – networking and cooperation”
que tengué lloc a Corfú del 3 al 5 de juliol, amb la intervenció sobre el GIZC
“Sustainable indicator System for an Integrated Management of the Balearic
Island Zone”, preparada conjuntament amb Amy Diedrich, tècnica de l’IMEDEA.
La trobada fou organitzada per Ionian Islands Development Agency dins del marc
del programa “Network of Common Actions for Insular Greece: Nison Periplous”,
programa Leader d’iniciativa comunitària.
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25 de juny: el president va a l’acte de lliurament del Premis Diario de Mallorca –
2008 que es va celebrar al Castell de Bellver.
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18 de juliol: el president es troba entre els convidats a la inauguració de l’exposició
del Premis d’arquitectura de Mallorca ’04 ’05 ’06, que atorga el Col·legi Oficial
d’Arquitectes de les Illes Balears.
29 de juliol: el president assisteix a l’acte de inauguració de l’exposició fotogràfica
“Tíbet, l’èxode” que, organitzada per Ajuntament de Palma, la Caja Mediterráneo
CAM i la Fundació Casa del Tibet, tengué lloc al Casal Solleric de Palma.
16 de setembre: es reuneix el Comitè Assessor del Congrés de la Responsabilitat
Social de les Petites i Mitjanes Empreses, que organitza Eticentre (Centre per a
la Gestió Ètica de l’Empresa) de Mallorca amb el suport de la Direcció General
de Responsabilitat Social Corporativa de la Conselleria de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears. El president és un dels membres del Comitè
Assessor.
22 de setembre: es lliuren els premis de la revista Ejecutivos a diversos empresaris
i institucions destacades de les Illes Balears. L’acte va ser presidit pel conseller
de Turisme, Francesc Buils. El president va lliurar un dels premi, el de la Qualitat,
que va ser atorgat a José Luis Roses, president de Bodegas José Luis Ferrer.
23 de setembre: l’assessor econòmic representa el CES a la presentació de
l’Informe econòmic i social de les Illes Balears 2007 que fa el Centre de Recerca
Econòmica (“Sa Nostra” – UIB).
7 d’octubre: el president està entre el públic de la Jornada UPDATE Palma
’08 Què està passant al món del negocis?, Jornada que l’Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD) i “La Caixa” organitzen per celebrar la constitució
del Consell APD de les Illes Balears, a la seu de CaixaFòrum de Palma.
24 d’octubre: el president i l’assessor econòmic es troben entre el públic de la
Jornada de sensibilització “La innovación, clave para el turismo del siglo XXI”
que, organitzada per l’Instituto Tecnológico Hotelero i Segittur, té lloc a l’Hotel
Palas Atenea de Palma.

Relacions
amb altres institucions

13 i 14 de novembre: Cáritas Balears organitza un congrés sobre
Codesenvolupament i Migracions al qual assisteixen l’assessor econòmic i la
cap d’UGE (Unitat de Gestió Econòmica).
20 de novembre: el president i l’assessor econòmic reben Alexandre Forcades
Juan, president del Cercle d’Economia de Mallorca, per analitzar i aprofundir en
alguns aspectes de la Memòria 2007.
21 de novembre: el president forma part del Comitè d’Honor del VII Symposium
Internacional sobre Atenció Primerenca en la Síndrome de Down, que organitza
Asnimo, i participa en la cerimònia inaugural.
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25 de novembre: el president és un dels convidats a la VII Diada dels Economistes
2008 “Cicles, crisis i polítiques econòmiques”.
25 de novembre: la Fundació Guillem Cifre de Colonya presentà l’Anuari
d’Educació de les Illes Balears 2008. El president en fou un dels oients.
26 de novembre: el president es troba entre els convidats a l’acte d’obertura
del curs de l’Acadèmia Mèdica de les Illes Balears, on la conferència convidada
era la del degà de la recent creada Facultat de Medecina de la Universitat de
Girona.
27 de novembre: el president acut a la Jornada “Los retos de gestión y retribución
en el entorno de 2009” que organitza l’APD (Asociación para el Progreso de la
Dirección) y Hay Group a la seu del Caixaforum de Palma.
16 de desembre: es presenta el VII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo
social en España 2008, acte organitzat per Càritas Mallorca amb la col·laboració
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. El president es troba entre
els presents.
18 de desembre: la secretària general acut a la presentació del llibre Comentaris
a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, dirigida per Avel·lí Blasco Esteve,
catedràtic de Dret Administratiu de la UIB i editat per Thomson-Civitas.
3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES.
20 de febrer: el president i l’assessor econòmic es reuneixen amb els consellers
del CES en representació de la CAEB Josep Oliver Marí, Vicenç Tur Tur i Manuel
Gómez López per parlar sobre l’Estudi de la Construcció.

12 de març: el president assisteix a l’acte d’inauguració del IV Fòrum d’Ocupació
de la UIB. L’organitza el Departament d’Orientació i Inserció Professional de la
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears en col·laboració amb el Tour
del Empleo.
17 de març: el president i l’assessor econòmic assisteixen a la reunió que la
CAEB organitza amb l’associació de constructors per presentar-los l’Estudi sobre
la Construcció que prepara el CES.
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26 de febrer: el president i l’assessor econòmic assisteixen al Seminari que
organitza el Departament d’Economia Aplicada de la UIB “Inmigración, gasto y
demanda de servicios sanitarios en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears”
a càrrec de la professora associada del departament Micaela Comandeiro.
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12 d’abril: amb motiu del XXXè aniversari de la UIB, es fa un concert commemoratiu
a càrrec de la Coral de la UIB i l’Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de Palma
al Teatre Principal de Palma. El president hi assisteix.
6 de maig: es fa un dinar de comiat als antics consellers d’aquest segon mandat:
Antoni Fuster Zanoguera, Lluís Vallcaneras Nebot, Miquel Rullan Coll, Josep
Domingo Bonnín i Josep Ignasi Aguiló. Els acompanyen el president, la secretària
general i l’assessor econòmic
29 de maig: el president i la secretària general visiten la rectora de la UIB per tal
d’elaborar un conveni de col·laboració.
25 de setembre: el president assisteix a l’Acte d’Obertura de l’Any Acadèmic de
la UIB 2008-2009.
1 d’octubre: el president es troba entre els convidats a l’acte d’inauguració de
l’exposició “De la España que emigra a la España que acoge”, organitzada per
UGT amb col·laboració de la Fundación Largo Caballero.

Relacions amb les organitzacions
i institucions representades en el Ces

12 d’octubre: el president i la rectora de la UIB, Montserrat Casas Ametller, signen
un conveni marc de col·laboració en matèria de gestió documental. També hi
són presents a la signatura protocol·lària la vicepresidenta segona i la secretària
general.

Signatura del conveni entre la UIB i el CES en matèria de gestió documental
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17 d’octubre: l’assessor econòmic és un dels assistents a la Jornada tècnica
que organitza la CCOO sobre l”Anàlisi dels sectors emergents del Mercat de
Treball de les Illes Balears com a instrument per obrir noves vies i estratègies
d’inserció sociolaboral i per al disseny d’itineraris formatius per a la requalificació
de treballadors i treballadores”.
20 de novembre: Miquel Pastor Tous, director del Servei de Biblioteca i
Documentació de la UIB, i la documentalista del CES, Montserrat Puyol
Rodríguez, es reuneixen per tractar sobre el conveni conjunt entre el CES i la
UIB en matèria bibliogràfica i documental.
4 de desembre: el president està entre els assistents a l’acte d’investidura com a
doctor honoris causa de la UIB a Felicià Fuster i Jaume.
17 de desembre: el president assisteix a l’acte de cloenda del centenari de l’Escola
Universitària d’Estudis Empresarials de la UIB que consisteix en la presentació
del llibre Alma Mater II. 100 anys creant valors.
18 de desembre: la CAEB organitza una presentació de l’Informe de Conjuntura
Econòmica del segon semestre de 2008, acte al que assisteixen el president de
les Illes Balears i el nostre president.
3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT
28 de març: reunió preparatòria amb el CES de Catalunya sobre les futures II
Jornades de l’Euroregió de Palma.
10 i 11 d’abril: el president, acompanyat per la secretària general, assisteix a la
I Trobada anual dels CES del Regne d’Espanya i autonòmics que tengué lloc a
Santiago, trobada organitzada pel CES de Galícia.

9 de juliol: el president i la secretària general viatgen a Santander per assistir a la
Trobada titulada “La situación socioeconómica y laboral en España. Factores de
crecimiento eonómico y de cohesión social en un nuevo escenario”. La Trobada
es realitza dins del marc dels cursos d’estiu de la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo sota el patrocini del CES d’Espanya.
17 de juliol: el president, la secretària general i l’assessor econòmic visiten Josep
Ma Rañé i Blasco, el nou president del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya.
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4 de juny: en representació del CES, la vicepresidenta segona es troba entre els
assistents a la conferència-esmorzar que ofereix el president del CES d’Espanya,
Marcos Peña, en el marc de la tribuna Foro de la Nueva Sociedad que va tenir
lloc a Madrid.
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24 i 25 de juliol: el president es troba entre els oients del curs “El diálogo social en
Extremadura”, curs patrocinat pel Consejo Económico y Social de Extremadura a
la Residencia Universitaria V Centenario de Jarandilla de la Vera (Cáceres).
15, 16 i 17 d’octubre: té lloc a la localitat de Baiona (Vigo) la II trobada anual
dels consells econòmics i socials d’Espanya, organitzada pel CES de Galícia.
Hi assisteixen en representació del CES de Balears el president i la secretària
general. Els principals temes tractats foren:
-

Reflexió sobre la composició del grup III
La cerca de consens als documents dels consells
El futur de les trobades de CES

27 i 28 de novembre: el CES de València commemora el seu 15è Aniversari
amb les Jornades “XV Años de sede y encuentro social”. El president és un dels
assistents.
3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Entrevistes amb el president
-

Relacions amb els
mitjans de comunicació

-

-
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29 de febrer: entrevisten el president a l’espai “L’entrevista més humana”
dins del programa “Tassa i mitja” d’IB3 Ràdio
9 de març: el president entra en directe a l’informatiu del matí a càrrec
del periodista Joan Martorell, de l’emissora Ràdiomania, per parlar de la
publicació de L’enquesta de serveis.
13 de juny: el president és entrevistat per al programa “Entr3” a la cadena
Popular TV.
19 de juny: el president protagonitza l’entrevista del programa del matí
de Tomàs Ibarz a IB3 Ràdio i participa a la tertúlia posterior
19 de juny: el president és entrevistat al magazín matinal d’IB3 Ràdio,
que condueix el periodista Tomàs Ibarz, i intervé a la tertúlia posterior.
24 de setembre: té lloc a la nostra seu una roda de premsa per presentarhi les II Jornades sobre l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. Atenen els
mitjans el director general de Relacions Exteriors, Jordi Bayona Llopis,
el president, la secretària general i l’assessor econòmic del CES.
24 d’octubre: el president, els dos vicepresidents, el president de la
Comissió de Treball de la Memòria 2007, Antoni Llull Gilet, i l’assessor
econòmic ofereixen una roda de premsa per parlar de la presentació de
la Memòria CES 2007 sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les
Illes Balears. Nombrosos mitjans acuden a la cita.
10 de desembre. El president és entrevistat en directe al magazine del
matí de Radio Ibiza per parlar sobre la Memòria del CES
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Roda de premsa per la presentació de la Memòria del CES 2007, a la seu
de CES, amb nombrosa assistència dels mitjans de comunicació

-

-

“Estarás recuerda que ‘no es posible construir en suelo rústico’” a
diariodemallorca.es (25 de febrer de 2008)
“El Govern aprobó las leyes “Carbonero”, de territorio y de la Agencia
Tributaria sin el informe obligatorio del CES: El Consejo Económico
y Social expresa al Ejecutivo su “descontento” por no haber sido
consultado: Sus dictámentes son preceptivos siempre que se trate de
asuntos socioeconómicos o laborales. El Ejecutivo balear debe pedirlos
pero no son vinculantes. Más veces. La asesora jurídica del CES dice
que ya había ocurrido lo mismo en legislaturas anteriores. Parlament. El
PP preguntará hoy en la Cámara a Moragues qué opinión le merece la
carta de protesta del Consejo” a EL MUNDO / EL DIA DE BALEARS, (18
de març de 2008)
“Huguet dice que Antich debería consultar al CES antes de aprobar leyes
y se reunirá con Moragues: El presidente del Centro Económico y Social
dice que “habría sido adecuado” pedir su opinión sobre las leyes de la
Agencia Tributaria, Territorio y Vivienda. El Pacte recuerda que Matas hizo
lo mismo” a EL MUNDO / EL DIA DE BALEARES (19 de març de 2008)
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“El CES de Balears afirma que lo sucedido no ayuda nada a la economía
balear” a Última Hora (18 de juny de 2008)
“DECLARACIONES DE LLORENÇ HUGUET: El CES de Baleares confía
en que la crisis no afecte a la actual temporada turística” a elmundo.es
(19 de juny de 2008)
“Investigación: Un proyecto sobre tecnología para discapacitados gana
el Premio del CES “a Ultima Hora, 13/11/08
“Las clínicas privadas abogan por estudiar las necesidades sanitarias de
Baleares” a Diariodemallorca.es, 08/12/08

Signatura del conveni amb el CIM
-

-

“El Consell de Mallorca y el CES colaborarán en materia de desarrollo
local y potenciarán el intercambio de informaciones.Otro de los objetivos
de este convenio es hacer “mucho más efectivo provechoso el trabajo”
de ambos organismos” a Libertad Balear. El periódico digital de Balears
(13 de març de 2008)
“ADMINISTRACIONES: Pacto para intercambiar datos del Consell y
CES” a Diario de Mallorca (14 de març de 2008)
“ACUERDO: El Consell y el CES colaborarán en temas de desarrollo
local” a Ultima Hora (14 de març de 2008)
“Tendrá una vigencia de 4 años y materializa la voluntad de colaboración
entre ambas instituciones: El Consell de Mallorca y el CES firman un
convenio sobre desarrollo local” a Libertad digital (17.03.2008)

Presentació de L’Enquesta de Serveis a les Illes Balears
-

Relacions amb els
mitjans de comunicació

-
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“Maria Antònia Munar y Llorenç Huguet presentan mañana la Encuesta
de Servicios de 2005 elaborada por el CES” a europapress.es (9 de abril
2008)
“El CES presentará la encuesta de servicios de las Islas Baleares.
Ha participado la Consejería de Economía, Hacienda y Innovación” a
Libertad Balear. El periódico digital de Balears (7 d’abril de 2008)
“Les empreses turístiques locals fan més negoci a la Península que aquí:
El mercat estatal guanya pes en aquestes societats i en les de transport.
El Govern, l’INE i el Consell Econòmic i Social presenten l’Enquesta de
serveis de les Illes Balears de l’any 2005. L’informe diu també que les
empreses de les Illes guayen molt més a la resta de l’Estat que les de
fora aquí” a Diari de Balears (9 d’abril del 2008).
“El transporte es el sector mejor pagado en Balears: El dato, recogido
por el Centro Económico y Social, se refiere a las áreas englobadas en
el sector servicios” a diariodeibiza.es (9 d’abril de 2008)
El salario medio es más bajo que en la península salvo en transporte y
turismo: EL DATO: Las empresas tecnológicas tiran del empleo a Diario
de Mallorca (9 d’abril de 2008)
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“Las empresas turísticas de las islas generan el 50,6 % de su negocio en
el resto de España: El Consell Econòmic i Social presentó la “Encuesta
de serveis” de 2005” a Ultima Hora (9 d’abril de 2008)

Signatura de l’acord de col·laboració entre el la conselleria de Treball i el CES per
elaborar l’estudi sobre actualització dels Indicadors de Qualitat en el Treball
-

“El CES elaborará un nuevo estudio para conocer la realidad del mercado
laboral en Baleares” a libertadbalear.com (23 d’abril de 2008)
“La Conselleria de Treball i Formació i el CES signen un acord de
col·laboració per elaborar un nou estudi sobre la qualitat del treball a les
Balears” a Tribuna Mallorca (23 d’abril de 2008)
“La calidad del trabajo en Baleares será sometida a un estudio” a adn –
Mallorca (24 d’abril de 2008)
“Nuevo estudio sobre la calidad en el trabajo” a Diario de Mallorca (24
d’abril de 2008)
“El Govern y el CES estudiarán la calidad del trabajo balear” a EL
MUNDO / EL DIA DE BALEARES, (24 d’abril de 2008)

-

-

-

“De 592 a 1.972 el metro cuadrado: Los precios de la vivienda en las
islas Baleares se triplicaron entre 1995 y 2005” a elmundo.es (9 de juny
de 2008)
“El precio de la vivienda subió un 233 % en diez años” a que.es (9 de
juny de 2008)
“El precio de la vivienda en Baleares crece un 230 % en diez años: El 91
% de las empresas tiene menos de 10 empleados” a mallorcadiario.com
(9 de juny de 2008)
“El CES señala que en 2007 comenzó una recesión del sector de la
construcción, que se prolongará durante 18 o 20 meses: Los precios
de la vivienda en Baleares aumentaron un 233 % entre 1995 y 2005
pasando de 592 euros/m2 a 1.972 euros/m2” a Libertad Balear. El
periódico digital de Baleares (9 de juny de 2008)
“La construcción, perjudicada por la ordenación urbanística” a
mallorcadiario.com (9 de juny de 2008)
“Los precios de la vivienda en Baleares aumentaron un 233 % entre
1995 y 2005. El CES señala que en 2007 comenzó una recesión del
sector de la construcción, que se prolongará durante 18 o 20 meses” a
Diario Digital de Mallorca - Mallorca Confidencial (10 de juny de 2008)
“CRISIS ECONÓMICA/El sector inmobiliario. Los precios de la vivienda
en Baleares aumentaron un 233 % entre 1995 y 2005: En diez años el
metro cuadrado ha pasado de 592 euros a 1.972. El 93,2 % de las casas
construidas era libre frente al 6,8 %, que era VPO” a El MUNDO / EL DIA
DE BALEARS (10 de juny de 2008)
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“El turismo, de nuevo el “oasis” que busca la economía balear: El mal
tiempo tampoco ayuda a aliviar el colapso de la construcción”a adn.es
(10 de juny de 2008)
“El precio de la vivienda se ha incrementado un 233 por ciento en diez
años en Balears: Palma y Maratxí concentran el 34,6 % de la superficie
construida entre el periodo 1995-2005” a Diario de Mallorca (10 de juny
de 2008)
“SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN / EVOLUCIÓN EN LAS DOS
ULTIMAS DÉCADAS EN LAS ISLAS: Las distintas regulaciones
urbanísticas han sido la causa del “boom” de la construcción en Balears.
La inseguridad jurídica ha sido negativa, así como el impacto de la
demanda en el aumento del precio de la vivienda, un 233 % entre 19952005” a Ultima Hora (10 de juny de 2008)
“La construcció és clau: El pes del sector sobre l’economia és superior
a les dades oficials i depen en bona mesura del turisme” a DIARI DE
BALEARS (10 de juny de 2008)

Es reuneix el Comitè Assessor del Congrés de la Responsabilitat Social de les
Petites i Mitjanes Empreses:
-

“Responsabilidad social en la pequeña y mediana empresa” a Ultima
Hora (17 de septiembre de 2008)

Reunió amb el president Antich
-

-
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“El Presidente del Círculo Financiero cree necesaria la reacción de una
política común para paliar la “difícil situación” económica: El CES aboga
por impulsar las nuevas tecnologías para diversificar la economía balear”
a libertadbalear.com (30 de juny de 2008)
El CES pide una sociedad de capital riesgo de patentes: Antich se
reune con el Consejo Económico y Social (CES) a psoe.es/ambito/
islasbaleares/new/index.do (30 de juny de 2008)
“Plantea medidas “a tres años vista”: El Círculo Financiero califica la
situación de “problema serio” a elmundo.es (30 de juny de 2008)
“Forcades cree que la crisis inmobiliaria debe propiciar un cambio del
modelo económico: El CES propone al Govern crear una sociedad
capital riesgo para fomentar proyectos innovadores” a Diario de Mallorca
(1 de juliol de 2008)
“Economía: El CES aboga por impulsar las nuevas tecnologías” a
diariodeibiza.es (1 de juliol de 2008)
“Innovación / El CES pide la creación de una sociedad de capital riesgo:
El Cercle d’Economia considera que Baleares no atraviesa una crisis” a
mallorcadiario.com - El períodico digital de de la Isla (1 de juliol de 2008)
“El Cercle d’Economia de Mallorca afirma que no hay crisis en Balears:
El consejo Económico social (CES) aboga por impulsar las nuevas
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tecnologías para diversificar al economía balear” a Última Hora (1 de
juliol de 2008)
“Crisis económica / La quinta jornada de reuniones de Antich. El Círculo
Financiero dice que la crisis durará al menos cuatro años mientras que
el Círculo de Economía no la “ve”:
Antich se reunió ayer con las instituciones económicas más teóricas
de las Islas. El CES -Consejo Económico y social- que preside Llorenç
Huguet recordó a Antich que hay que apostar más por las nuevas
tecnologías y la investigación” a EL MUNDO / EL DIA DE BALEARES (1
de juliol de 2008)
“La innovació serà la clau: El Cercle d’Economia insta al Govern de
“fer un esforç amb les noves tecnologies” i l’I+D+i per basar l’economia
balear “en una indústria complementària al turisme i que no sigui tot
ciment”. El Consell Econòmic i Social proposa la creació d’una societat
de capital de risc per comercialitzar nous productes i patents” a DIARI
DE BALEARS (1 de juliol de 2008)

-

-

-

-

“II Jornadas sobre la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo Organizadas
por el Consell Econòmic i Social de las Islas Baleares” a Libertad Balear.
El periódico digital de Baleares (23 de setembre de 2008)
“La Eurorregión estudiará crear una red de consejos sociales y
económicos” a diariodemallorca.es (25 de setembre de 2008)
“En el Caixa Forum de la Fundación La Caixa: Antich inaugura hoy las II
Jornadas sobre la Euroregión Pirineos-Mediterráneo” a Libertad Balear.
El periódico digital de Baleares (25 de setembre de 2008)
“Baleares confía crear red consejos económicos antes fin mandato
Eurorregión: Baleares confía en crear, antes del final de su mandato al
frente de la Eurorregión Pirineos-Mediterránea, un órgano que articule los
consejos económicos y sociales de sus miembros, según ha informado hoy
el presidente del Consejo Económico y Social de las Islas Baleares (CES),
Llorenç Huguet” a Terra Actualidad – EFE (25 de setembre de 2008)
“Antich anuncia la posible creación de redes de Consejos Económicos
Sociales de la Eurorregión: Manifestó su compromiso por convertir a la
Eurorregión en un “instrumento” de la sociedad civil” a Libertad Balear.
El periódico digital de Baleares (25 de setembre de 2008)
“La Eurorregión estudiará crear una red de consejos sociales y
económicos” a Diario de Mallorca (25 de setembre de 2008)
La Eurorregión creará un organismo suprarregional con sede en
Barcelona: Los miembros de la Eurorregión han decidido hoy la creación
de un nuevo organismo suprarregional que tendrá sede en Barcelona y
que integrará a los consejos económicos y sociales de las cinco regiones
que la conforman” a Terra Actualidad – EFE (26 de setembre de 2008)
“Antich propone una red de consejos económicos y sociales de la
Eurorregión” a Diario de Mallorca (26 de setembre de 2008)
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“La Eurorregión creará un organismo suprarregional que tendrá sede
en Barcelona: Antich recibió ayer a los representantes de los consejos
económicos y sociales” a Diario de Mallorca (27 de setembre de 2008)
“La Eurorregión creará un organismo suprarregional con sede en
Barcelona: El presidente Antich recibió a los participantes en las II
Jornadas sobre Eurorregión Pirineos-Mediterráneo” a Ultima Hora (27
de setembre de 2008)

Presentació de la Memoria sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes
Balears 2007
-

-

-
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“Presentación de la Memoria del Consejo Económico y Social de Bale
ares: Recoge información sobre la economía, el trabajo y la sociedad de
las islas en 2007” a Libertad Balear. El periódico digital de Baleares (23
d’octubre de 2008)
“Baleares es la comunidad que soporta mayor carga fiscal de España,
según el CES” a EUROPA PRESS (24 d’octubre de 2008)
“CES - La comunitat amb més carrega fiscal” a DIARI DE BALEARS (25
d’octubre de 2008)
“Crisis económica. El Consell Econòmic i Social presenta su última
memoria sobre las islas: Los baleares son los que sufren más carga fiscal
de los ayuntamientos. El CES advierte que el actual modelo turístico “no
es sostenible a largo plazo” a Diario de Mallorca (25 d’octubre de 2008)
“Baleares es la comunidad autónoma que soporta mayor carga fiscal por
encima de Cataluña y Madrid” a EL MUNDO / EL DIA DE BALEARES
(25 d’octubre de 2008)
“El CES afirma que el modelo turístico balear “no es sostenible”: La
entidad sostiene que la economía en su conjunto requiere de cambios en
su sistema productivo. Propuesta. El CES plantea una mayor inversión
en formación, investigación, desarrollo e innovación y en infraestructuras.
El apunte: Balears es la autonomía que soporta una mayor carga fiscal”
a Ultima Hora (25 d’octubre de 2008)
“Los baleares son los que sufren más carga fiscal de los ayuntamientos”
a Ultima Hora (25 d’octubre de 2008)
“Los baleares son los que sufren más carga fiscal de los ayuntamientos”
a diariodeibiza.es (25 d’octubre de 2008)
“De mal en peor” a diariodemallorca.es (25 d’octubre de 2008)
“Presentación del Informe económico del CES” a Ultima Hora (28
d’octubre de 2008)
“Las Pitiüses sufren la mayor estacionalidad del archipiélago” a
diariodeibiza.es (28 d’octubre de 2008)
“El CES afirma que el modelo turístico balear “no es sostenible” a Ultima
Hora Menorca. Edición digital (30 d’octubre de 2008)
“Los ciudadanos de Balears soportan la mayor presión fiscal de España:
La Memoria del CES indica que los municipios costeros soportan una
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mayor carga de impuestos que los del interior por el turismo. El apunte.
El CES cree necesarias mayores transferencias a los ayuntamientos” a
Ultima Hora (2 de novembre de 2008)
“Els balears suporten més imposts municipals pel mal finançament:
La càrrega fiscal sobre els ciutadans de les Illes es manté com la més
elevada de l’Estat -un 29,36 % amb relació al PIB- i les administracions
locals recapten 768 euros per habitant/any d’un total de 7.409” a Diari de
Balears (2 de novembre de 2008)
“Per començar: L’hora del canvi” a diariodemallorca.es (3 de novembre
de 2008)
“Per començar. L’hora del canvi: La única solució seria atreure turisme
de més poder adquisitiu, i prescindir del de baix cost però no és fácil” a
Diario de Mallorca (3 de novembre de 2008)
“Los ciudadanos de Balears soportan la mayor presión fiscal de España:
Los contribuyentes de las Islas pagan una media de 7.409 euros por el
total de impuestos, casi el 30 % de la renta por persona” a Ultima Hora
digital (4 de novembre de 2008)
“Los ciudadanos de Balears soportan la mayor presión fiscal de España:
Los contribuyentes de las Islas pagan una media de 7.409 euros por el
total de impuestos, casi el 30 % de la renta por persona” a Ultima Hora
Menorca. Edición digital (4 de novembre de 2008)
“El Govern recauda un 223 por ciento más en impuestos durante los
últimos seis años” a Ultima Hora Ibiza digital (4 de novembre de 2008)
“Sociedad: Los residentes en las Pitiüses cobran las pensiones más
bajas de toda la Comunitat balear” a diariodeibiza.es (10 de novembre
de 2008)
“Economía: Los pensionistas de Formentera son los que menos cobran
de Baleares: Eivissa y Formentera fueron las islas que mayor presión
fiscal soportaron en 2007, casi un tercio respecto al Producto Interior
Bruto. Les Illes Balears es la comunidad de España que más presión
fiscal soporta” a Diariodeibiza.es (10 de novembre de 2008)
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4.1. L’ARXIU DOCUMENTAL DEL CES
L’arxiu documental està format per:
-

L’arxiu d’expedients administratius
El fons documental

L’arxiu d’expedients administratius està format actualment per les sèries següents:
-

Expedients de dictàmens
Actes de sessions (disponibles en format electrònic)

Per facilitar la consulta dels continguts de les actes del Ple i de la Comissió
Permanent, s’ha elaborat una aplicació de gestió documental, que permet fer
cerques dins els textos, ja sigui amb llenguatge lliure o mitjançant paraules clau
o termes prèviament assignats. En aquest moment es poden consultar, tant per
text lliure com a partir de termes assignats, les 113 actes aprovades pel Ple i per
la Comissió Permanent dels anys 2001 a 2007 i les 183 actes de les Comissions
de treball des de l’any 2001 al 2008.
El fons documental consta de:
Fons bibliogràfic, tant en suport paper com electrònic:
-

-

Publicacions periòdiques:
- Diaris locals (es conserva la darrera setmana)
- Revistes, butlletins, etc.
- Publicacions oficials (BOPIB, Diaris de Sessions del Parlament, …)
Obres de referència
Monografies
Estudis, informes, memòries, estadístiques

Les darreres incorporacions bibliogràfiques donen un total d’uns 3000 exemplars.
Quant a les publicacions periòdiques, el CES compta amb 150 títols de revistes i
butlletins (80 per títols de revistes locals i 79 per títols de revistes generals), dels
quals 16 són de subscripció.
El conjunt del fons es disposen 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.)

L’arxiu documental
del Ces

-
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Es continua actualitzant el procés de signaturització. A continuació, quadres de
classificació del fons “publicacions del CES” i del “General per matèries”:
Quadre de signatures del fons de la biblioteca
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE MATÈRIES PER C.D.U.
(Classifiació Decimal Universal)
004

INFORMÁTICA

02

BIBLIOTECONOMIA

31

DEMOGRAFIA, SOCIOLOGÍA

316

SOCIOLOGÍA

32

POLÍTICA

33

ECONOMÍA

331

TRABAJO. EMPLEO

332

ECONOMÍA REGIONAL

334

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

336

FINANZAS. BANCA

338

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

339

COMERCIO. RELACIONES ECONÓMICAS

34

DERECHO

340

DERECHO. GENERALIDADES

342

DERECHO CONSTITUCIONAL

347

DERECHO CIVIL

35

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

36

TRABAJO SOCIAL

366

CONSUMISMO

37

EDUCACIÓN. ENSEÑANZA

57

CIENCIAS BIOLÓGICAS

68

INDUSTRIAS Y OFICIOS

91

GEOGRAFÍA

911

GEOGRAFÍA HUMANA

L’arxiu documental
del Ces

El servei de biblioteca i documentació ha ofert, entre d’altres, els següents serveis
específics:
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Recerques d’informació (tant en paper com a través d’Internet)
Adquisició de publicacions: per donatiu, compra o préstec interbibliotecari
Dossiers de premsa (segons els temes sol·licitats)
Col·laboració en l’elaboració de les publicacions i dictàmens del CES
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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
El Servei de préstec del CES de les Illes Balears posa a la disposició dels seus
membres i de la seva plantilla, la totalitat del seu fons de biblioteca i documental
amb la finalitat de fer-hi arribar i difondre el seu dipòsit de coneixement.

-

Curs de l’ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes
de les Illes Balears): “Servei de referència virtual: atenció de consultes”.
Professora: Patricia Riera Barsallo (UOC)
Palma, UIB (8 i 9 de febrer de 2008)
Assistents del CES: Montserrat Puyol Rodríguez (documentalista),
Miquel Colom Roca (becari)

-

CONGRESO DE ANABAD: “Memoria y Tecnología”.
Madrid, Palacio de Congresos y Exposiciones (13-15 de febrer de 2008)
Assistent del CES: Montserrat Puyol Rodríguez (documentalista)

-

SEMINARI D’AULA MEDIÁTICA. “Cómo se diseña un plan de
comunicación”.
Professor: Miguel Angel Violán. Can Domenge.
Palma, 19 de febrer de 2008
Assistent del CES: Montserrat Puyol Rodríguez (documentalista)

-

Jornada “La responsabilidad pública de proteger la información
del ciudadano y garantizar el mejor servicio en el ámbito de la
e-Administración”.
Palma, Parc BIT, 13 de març de 2008
Assistent del CES: Montserrat Puyol Rodríguez (documentalista)

-

Curs de l’ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes
de les Illes Balears): “L’Hemeroteca digital a la biblioteca”.
Professor: Ernest Abadal Falgueras (UB)
Palma, UIB, 3 i 4 d’abril de 2008
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Assistents del CES: Montserrat Puyol Rodríguez (documentalista),
Miquel Colom Roca (becari)
-

Curs de catalogació amb el programa de gestió bibliotecària “INNOPAC
Millennium”
Professores: Almudena Cotoner, Eva Martínez
Palma, UIB (1 – 19 de desembre de 2008)
Assistents del CES: Gabriel Rosselló Calafell, Joan Crespí López (becaris
del CES), Montserrat Puyol Rodríguez, Documentalista del CES.

4.3. DISSENY DEL FULLETÓ DEL PRIMER PREMI D’INVESTIGACIÓ
DEL CES

				

Dibuix artístic: Becari del Departament de Documentació i
Biblioteca: Miquel Colom i Roca
Composició: documentalista, Montserrat Puyol Rodríguez

				
4.4. DIVULGACIÓ DE LES PUBLICACIONS DEL CES

Disseny del fulletó del Primer Premi d’Investigació
i divulgació de les publicacions del Ces

Presència del CES Illes Balears a la Fira del Llibre (Juny 2008) a l’estand de la
Conselleria d’Educació i Cultura. En total es varen repartir 222 exemplars.
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Relació de títols i exemplars lliurats a la Fira del Llibre:
-

Normativa del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears........ 24 ex.
Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(primer mandat 2001-2005)............................................................ 13 ex.
Memòria sobre l’economia, el treball i la societat
de les Illes Balears 2006................................................................. 15 ex.
Informe d’activitats 2006................................................................. 25 ex.
Enquesta de serveis a les Illes Balears 2005................................. 28 ex.
Jornadas sobre la Euroregión......................................................... 20 ex.
Qualitat del treball: una proposta d’indicador.................................. 20 ex.
Negociació col·lectiva a les Illes Balears: Informe, estudi tècnic.... 11 ex.
Tríptics del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears............. 22 ex.
Catàleg de Publicacions del CES de les Illes Balears...................... 6 ex.
Fulletó del Primer Premi d’Investigació del CES
de les Illes Balears......................................................................... 30 ex.

4.5. ELS CATÀLEGS DEL CES
Elaboració i maquetació dels catàlegs bibliogràfics de revistes i de publicacions
del CES:

PUBLICACIONS
Normativa - Memòries
Informe d’activitats
Dictàmens - Documents
Informes - Enquestes
de serveis

Enllaç Publicacions del CES:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=16&cont=575
Enllaç Catàleg de revistes:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=16&lang=CA&cont=1282
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4.6. 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.
Aquest sistema incorpora els darrers avenços tecnològics en aquest camp i permet
que pugui arribar-se a un únic catàleg virtual que inclogui els fons bibliogràfics
de les biblioteques de la UIB i les biblioteques associades. Així mateix permet
interconnectar les biblioteques entre si i fa possible d’accedir-hi des de qualsevol
ordinador connectat a Internet.
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.

Conveni de col·laboració
entre la UIB i el CES

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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4.7. LA PÀGINA WEB DEL CES
4.7.1. Estructura del contingut de la pàgina
La informació del CES disponible a la pàgina web (http://ces.caib.es) s’ha anat
actualitzant amb la incorporació dels nous dictàmens, informes, publicacions i
normatives. Ja és possible consultar tots els dictàmens de l’any 2008 i totes les
publicacions des de 2001 a 2008.
Des de l’any 2003, amb la incorporació al portal comú de CES espanyols, a
l’adreça: http://www.ces.es/cesespa/index.htm, s’ha col·laborat en l’actualització
d’informació, amb la tramesa dels nous dictàmens aprovats, publicacions
presentades, treballs en curs i notícies de la realització d’actes.
Des de l’any 2003, els documents del CES de Balears estan incorporats a la
base de dades conjunta de dictàmens i informes dels CES d’Espanya i de les
comunitats autònomes: http://www.ces.es/cgi-bin/sircgietbcca. S’han anat enviant
els nous dictàmens i treballs aprovats i publicats. El nombre de documents que hi
ha introduïts actualment és de 110.
A part del contingut ja conegut, la pàgina s’ha incrementat amb els següents
apartats:
Agenda
Notes informatives
El Ces Illes Balears en la premsa
Perfil del contractant
Novetats bibliogràfiques

La pàgina web del Ces

o
o
o
o
o
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Servei d’alertes
Activitat consultiva: darrers dictàmens anys en curs
Secció legislativa: actualitat legislativa
Secció econòmica i social: darreres publicacions any en curs
Documentació i bibliografia
Esdeveniments d’interès: avís de jornades
- II Jornadas sobre Turismo y Sociedad
- AERNA. III Congreso de la Asociación Hispano-Portuguesa de
Economía de los Recursos Naturales y Ambientales. Palma de
Mallorca, 4-6/6/2008
- Global Reporting Initiative
o Novetats
- Consulta online del Catàleg bibliogràfic del CES
- Noves publicacions
o
o
o
o
o
o

4.7.2. Estadística de les visites a la pàgina
A través de la consulta estadística es poden comprovar les visites que ha rebut
la página web del CES, amb els següents resultats:
-

Total nombre visites període 1/01/08 – 219/06/08: 21.516 visites
Total nombre visites període 1/07/08 – 31/12/08: 42.405 visites

Total nombre de visites període 1/01/08-10/12/08: 63.921 visites

La pàgina web del Ces

o Gràfiques
- Exposició comparativa del número de visites de la pàgina web en
l’any 2008 dels CES de Catalunya, Illes Balears i Cantàbria.
- Comparativa del nombre de visites del mes setembre dels CES de
Catalunya, Illes Balears, Cantàbria i Ceuta.
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De l’estudi en profunditat de les visites a la pàgina web s’han pogut treure els
apartats més visitats i les procedències de les consultes, aspectes que queden
reflectits en les gràfiques següents:

-

Mapa de les zones geogràfiques d’origen de les visites a la pàgina web
del CES Illes Balears durant l’any 2008
Estadística de visites realitzades a la pàgina web del CES en l’any 2008,
via internet i intranet

La pàgina web del Ces

-
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L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EN EL 2008
L’exercici de 2008 és el setè 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.
De conformitat amb el que estableix l’article 17 de la Llei 10/2000 de 30 de
novembre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150
de 09-12-2000), el CES ha disposat per a l’acompliment de les seves finalitats,
durant l’exercici de 2008, 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 2008 presentava una dotació de crèdit
definitiu de 1.105.142,71 euros. D’aquest total, 903.392,71 euros corresponien
a despeses de funcionament (despeses de personal, despeses corrents i
transferències corrents), i la resta de 201.750,00 euros a inversions reals.
El pressupost per al 2008 presenta la següent distribució per capítols:
DESPESES 2008
Capítol 1- Despeses de personal

Crèdit definitiu

Executat

Percentatge

425.339,74 €

401.839,89 €

94,48 %

Capítol 2- Despeses corrents

270.112,97 €

268.797,81 €

99,51 %

Capítol 4- Transferències corrents

207.940,00 €

207.881,93 €

99,97 %

Capítol 6- Inversions reals

201.750,00 €

200.477,48 €

99,37 %

1.105.142,71 €

1.078.997,11 €

97,63 %

TOTAL

El nivell d’execució global del pressupost de despeses del CES per al 2008,
mesurat mitjançant el percentatge que suposa el crèdit disponible en relació al
crèdit definitiu, és del 97,63%, mentre que l’execució per capítols és la següent:
Capítol 1 (94,48%), Capítol 2 (99,51%), Capítol 4 (99,97%) i Capítol 6 (99,37%).

Les despeses corrents més importants del CES, a banda dels arrendaments
dels locals i del servei de neteja, corresponen als conceptes de dietes, locomoció
i trasllats dels membres dels òrgans col·legiats de la pròpia institució (Plenari,
Comissió Permanent i comissions de treball), a reunions, conferències i cursos,
ocasionades per les activitats institucionals realitzades i de les quals s’informa
detalladament en aquest Informe i, finalment, en el concepte d’estudis i treballs
tècnics necessaris per a l’elaboració de certs dictàmens, estudis i publicacions.
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La despesa total corresponent als conceptes de dietes (100.230,64 euros),
locomoció i trasllats (11.622,58 €) dels membres dels òrgans col·legiats és de
111.853,22 euros.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
El capítol 4 del pressuposts del CES recull l’assignació de funcionament a les
organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels Grups I i II del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulada pel seu propi Reglament, aprovat
pel Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de novembre),
per Resolució del president del CES de 27 de febrer de 2004 (BOIB núm. 35, de
11 de març de 2003), tot d’acord amb la Resolució de la Presidència del CES de
7 d’abril de 2003 (BOIB núm. 59 ext. de 28 d’abril de 2003) i per la convocatòria
del 2008 mitjançant Resolució de la Presidència de 20 d’abril (BOIB núm. 64, del
10 de maig de 2008), per un quantia total de 184.866,44 euros.
Les assignacions de funcionament donades d’acord a aquesta convocatòria
han estat: a la CAEB 69.324,84 euros, a CCOO 38.513,80 euros, i a la UGT
53.919,32 euros.
Mitjançant la Resolució del president de 5 d’agost (BOIB núm. 113, de 14 d’agost
de 2008) es recull la convocatòria extraordinària, corresponent a l’any 2008, de
l’assignació de funcionament per a l’organització empresarial PIMEB, la qual
forma part del grup I del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, per una
quantia total de 12.028,97 euros.
Per altra part, també 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), signat amb la Universitat de les Illes Balears.

L’execució del pressupost
en el 2008

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.
S’ha de destacar la Resolució del president de 14 d’abril de 2008 , per la qual es
convoca el primer Premi d’Investigació del CES, concedint un I Premi de 6.000
euros a un equip d’investigadors coordinat per Francisco J. Perales López al
treball “Sistema d’interacció natural avançat (SINA)”, els quals el varen cedir per
parts iguals a les Associacions següents: Asociación de Parálisis Cerebral de
Baleares (ASPACE) i Associació Balear de Esclerosis Múltiple (ABDEM).
També s’ha concedit un accèssit al I Premi de d’Investigació del CES al professor
Erik José Monreal Bringsvaerd per un import de 1.500,00 euros, i pel treball: “El
mercado de trabajo en el sector turístico en las Islas Baleares: ley y convenio
colectivo.”
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INVERSIONS
Les inversions reals més destacades, efectuades durant l’exercici de 2008 i amb
càrrec al capítol 6 del Pressupost, han estat les destinades a la dotació per a
publicacions.
D’altra banda, en referència a les despeses en inversions de caràcter immaterial,
cal destacar la realització de les Jornades sobre l’Euroregió Pirinneus-Mediterrani,
amb una despesa de 29.935,22 euros; la realització, edició i publicació de la
Memòria del CES 2007 sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears
amb una despesa de 61.031,24 euros (46.392,14 euros amb càrrec a la partida
05101 G/11D01/64000/11, i 14.639,10 euros amb càrrec a la partida 05101
G/111D01/22706 00; la realització i publicació del Dictamen de gestió integrada
de la zona costanera de les Illes Balears amb una despesa de 17.986,80 euros ;
la realització de l’Estudi sobre l’Educació a les Illes Balears. Eficàcia del sistema
educatiu a les Illes Balears 2001 – 2006: fortaleses, debilitats i propostes de
millora amb una despesa de 32.349,00 euros; la realització i edició de l’estudi
IQT’S. Indicadors de qualitat en el treball amb una despesa de 19.857,60 euros;
la edició de l’estudi guanyador del I Premi d’Investigació del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears: “Sistema d’Interacció Natural avançat (SINA)” amb
una despesa de 10.500,00 euros; l’actualització i reimpressió de l’Enquesta de
serveis a les Illes Balears amb una despesa de 7.034,49 euros.
Finalment, durant l’any 2008 s’han realitzat els següents Seminaris, en matèria
d’R+D+I: “Business, àngels i emprenedoria”, “Universitat, R+D+I, i polítiques
públiques”, i “Capital Social, governança i territori”.
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
Durant l’any 2008 s’ha executat una despesa total d’111.853,22 euros en concepte
d’indemnitzacions per raó del servei, d’acord amb el quadre que s’adjunta:
DESPESES
REPRESENTACIÓ

TOTAL

1r. T

20.262,64

1.542,54

21.805,18

2n.T

24.316,80

3.754,37

28.071,17

3r. T

31.693,44

3.847,88

35.541,32

4t. T

23.957,76

100.230,64

2.477,79

11.622,58

26.435,55

111.853,22

L’execució del pressupost
en el 2008
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Llei 10/2000, de 9 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000), modificada per la Llei 11/2002, de
23 de desembre, de mesures tributàries i administratives (BOIB núm. 156, de 28
de desembre de 2002)
Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (D.A. 4a), (BOIB núm. 156 EXT., de 31 de
desembre de 2001)
Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries per al
desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm.
128, de 24 d’octubre de 2002)
Decret 128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001), modificat pel Decret 109/2006,
de 22 de desembre (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006) i per l’ Acord
del Consell de Govern del 2 de febrer de 2007, de correcció d’errades del Decret
109/2006 (BOIB núm. 20, de 8 de febrer de 2007)
Decret 39/2004, de 23 d’abril, de modificació del Decret 147/2000, de 10 de
novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 61, d’1 de maig de 2004)
Resolució del President del CES pel qual s’aproven les normes per fer públics
els dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, aprovades pel
Ple del 27 de juny de 2002 (BOIB núm. 81, de 6 de juliol de 2002)
Resolució de la Presidència del CES per la qual s’aproven el procediment i
els criteris de distribució de l’assignació de funcionament a les organitzacions
empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears (BOIB núm. 059 Ext., de 28 d’abril de 2003)
Resolució del president del Consell Econòmic i Social per la qual es modifica la
Resolució de 7 d’abril de 2003, per la qual s’aproven el procediment i els criteris
de distribució de l’assignació de funcionament a les organitzacions empresarials
i sindicals que formen part dels grups I i II d’aquest Consell, i es publica la
convocatòria corresponent a l’any 2004 (BOIB núm. 35, d’11 de març de 2004)
Decret 111/2006, de 22 de desembre, sobre percepció d’indemnitzacions dels
membres del Consell Econòmic i Social en l’exercici de les seves funcions (BOIB
núm. 188, de 30 de desembre de 2006)
Resolució de la presidència del CES sobre la publicació de dictàmens del Consell
(BOIB núm. 57, de 17 d’abril de 2007)
Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears de 28 de
març de 2007, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del
Consell (BOIB núm. 57, de 17 d’abril de 2007)

-

-

Resolució de la Presidència per la qual es fa públic l’Acord del Ple del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) pel qual es procedeix a l’aprovació
de la nova Relació de llocs de treball (BOIB núm. 35, de 15 de març de 2003;
correcció d’errades al BOIB núm. 63, de 6 de maig de 2003), modificada per la
Resolució de 22 de desembre de 2004 (BOIB núm. 187 EXT., de 31 de desembre
de 2004) i per la Resolució d’1 d’abril de 2004 (BOIB núm. 49, de 8 d’abril de
2004)
Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2005, pel qual s’aprova la
modificació puntual de la relació de llocs de treball corresponent al personal
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funcionari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 39,
de 9 de març de 2005)
Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per la qual
s’aproven les funcions dels llocs de treball amb dotació pressupostària del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 91, de 29 de juny de 2006)
Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, per la qual
s’actualitza l’Ordre del president de 22 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
funcions dels llocs de treball amb dotació pressupostària del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears (BOIB núm. 27, de 23 de febrer de 2008)
Instrucció de la Secretaria General 1/2007, de 21 d’octubre, per la qual s’estableix
el criteri de gaudiment dels dies atorgats per compensar tasques realitzades de
manera extraordinària

Alts càrrecs del CES
-

-

-

Decret 71/2001, de 25 de maig, pel qual es nomena el Sr. Pere Aguiló Crespí,
secretari general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. (BOIB núm.
64, de 29 de maig de 2001) - Decret 99/2001, de 13 de juliol, pel qual es nomena
el Sr. Francesc Obrador Moratinos president del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears (BOIB núm. 85, de 17 de juliol de 2001)
Ordre del conseller de presidència de 2 de juliol de 2001, per la qual es
despleguen els articles 1 i 11 del decret 256/1999, de 24 de desembre, sobre
el règim de precedències de càrrecs i institucions públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 87, de 21 de juliol de 2001)
Decret 3/2007 de 26 de gener, pel qual es nomena al Sr. Llorenç Huguet Rotger
president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 3
de febrer de 2007)
Decret 148/2007, de 21 de desembre, de nomenament de la Sra. Núria García
Canals secretària general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
BOIB núm. 195 ext, de 28 de desembre de 2007)

Decrets referents a la composició del CES
La composició del Consell Econòmic Social es troba regulada en el Decret 70/2001, de
18 de maig, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears (BOIB núm. 63, de 26 de maig de 2001) i en diversos decrets posteriors de
nomenament i cessament de consellers fins arribar a la configuració actual. Referim aquí
els decrets de nomenament i cessament a partir del segon mandat:
Decret 54/2006, de 23 de juny, de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 27 de juny de 2006)
- Decret 80/2006, de 15 de setembre, de nomenament del Sr. Antonio Garau
Bonnín, com a membre suplent del membre titular del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, en representació del Sector Pesquer (BOIB núm. 133, de 21
de setembre de 2006)
- Decret 93/2006, de 10 de novembre, de cessament i nomenament d’un membre
suplent del membre titular en representació de la Confederació d’Associacions
Empresarials de Balears, del grup I del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 163, de 18 de novembre de 2006)
Decret 110/2006, de 22 de desembre, de cessament i nomenament d’un membre
titular en representació de la Unió General de Treballadors (UGT), integrant del
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Grup II del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 188, de 30
de desembre de 2006)
Decret 87/2007 de 20 de juliol, de cessament i nomenament d’un membre titular
en representació de la Universitat de les Illes Balears, integrant del grup III del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 112, de 21 de juliol de
2007)
Decret 126/2007, de 5 d’octubre, de cessament i nomenament de nous membres
en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com
a representants d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 154, de 13 d’octubre de
2007)
Decret 127/2007, de 5 d’octubre, de cessament i nomenament de nous membres
en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com
a representants d’organitzacions sindicals BOIB núm. 154, de 13 d’octubre de
2007)
Decret 134/2007, de 26 d’octubre, de cessament i nomenament d’un nou membre
en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a
representant de la Universitat de les Illes Balears (UIB) (BOIB núm. 163, d’1 de
novembre de 2007)
Decret 138/2007, de 9 de novembre, de cessament i nomenament d’un nou
membre en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup
III, com a representant del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 171, de 17 de
novembre de 2007)
Decret 1/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com
a representants d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 5, de 10 de gener de
2008).
Decret 06/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup
I, com a representants de les organitzacions empresarials (BOIB núm. 5, de 10
de gener de 2008)
Decret 7/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a
representant de les associacions de consumidors i usuaris (BOIB núm. 5, 10 de
gener de 2008)
Decret 8/2008, d’11 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a
representants del sector de l’economia social (BOIB núm. 9, de 19 de gener de
2008)
Decret 12/2008, d’1 de febrer , de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a
representants del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 18, de 07 de febrer de
2008)
Decret 1/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com
a representants d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 5, de 10 de gener de
2008)
Decret 6/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I, com a
representants de les organitzacions empresarials (BOIB núm. 5, de 10 de gener
de 2008)
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Decret 7/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a
representants de les associacions de consumidors i usuaris (BOIB núm. 5, de 10
de gener de 2008)
Decret 8/2008, d’11 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a
representantants del sector de l’economia social (BOIB núm. 9, de 19 de gener
de 2008)
Decret 12/2008, d’1 de febrer, de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a
representants del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 18, de 7 de febrer de
2008)
Decret 29/2008, de 7 de març, de cessament i de nomenament d’un nou membre
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a
representant del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 37, de 15 de març de
2008)
Decret 33/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup
III, com a representants d’associacions i organitzacions la finalitat principal de
les quals és la protecció del medi ambient (BOIB núm. 46, de 5 d’abril de 2008)
Decret 34/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup
III, com a representants del sector pesquer (BOIB núm. 46/2008, de 5 d’abril de
2008)
Decret 35/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup
II, com a representants d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 46/2008, de 5
d’abril de 2008)
Decret 40/2008, de 4 d’abril, de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a
representants de les entitats locals (BOIB núm. 46/2008, de 5 d’abril de 2008)
Decret 44/2008, d’11 d’abril, de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a
representants del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 56/2008, de 24 d’abril de
2008)
Decret 50/2008, de 18 d’abril, de cessament i de nomenament d’un nou membre
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup II, com a
representant d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 56/2008, de 24 d’abril de
2008)
Decret 52/2008, de 25 d’abril, de cessament i de nomenament de nous membres
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a
representants del sector agrari (BOIB núm. 63/2008, de 8 de maig de 2008)
Decret 91/2008, de 29 d’agost de cessament i de nomenament d’un nou membre
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup II, com a
representant d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 123, de 4 de setembre de
2008)
Decret 122/2008, de 14 de novembre, de cessament i de nomenament de nous
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup
II, com a representant d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 163, de 20 de
novembre de 2008)

