CAPÍTOL SEGON: ACTIVITATS DEL CES EL 2011
2.1. SESSIONS DELS ÒRGANS DEL CES
El funcionament del CES ve regulat en la Llei 10/2000, del CES i en el seu reglament,
aprovat pel Decret 67/2010, de 31 de maig. Essent un òrgan col·legiat, el CES
funciona en Ple, amb l’assistència de tots els seus membres, en Comissió Permanent,
que es reuneix amb caràcter ordinari, al menys una vegada cada mes, i en comissions
de treball, que es reuneixen en funció de les tasques que tenen assignades.
2.1.1. LES SESSIONS DEL PLE
Plens ordinaris. Temes tractats:

-

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

Sessió 04/2011, de 21 de desembre
Debat i, si escau, aprovació de l’Informe d’activitats del CES corresponent al 2n
semestre
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació i vistiplau al calendari de sessions de 2012
Informació sobre els canvis en la composició dels grups i dels òrgans del CES i
adopció dels acords que pertoquin
Delegació de determinades funcions del Ple en la Comissió Permanent
Informació sobre els treballs de la Memòria del CES 2011 i presa dels acords que
pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
2.1.2. LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT

-

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

-

Informació sobre l’activitat de la Presidència

-

-

-

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

-

f) 7/2011, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 85/1990, pel
qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Debat sobre l’estudi del sistema sanitari i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre els projectes i estudis i curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre el cessament del conseller Pere Albertí i adopció dels acords que
pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 03/2011, de 22 de març
Debat i, si escau, aprovació dels dictàmens següents:
a) 8/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament per al
desplegament de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears
b) 9/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de
Serveis Socials de les Illes Balears
c) 10/2011, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es modifica la classificació de
varietats de vinya autoritzades a les Illes Balears
d) 12/2011, relatiu al Projecte d’ordre pel qual es modifica el Reglament de DO
Binissalem
e) 13/2011, relació al Projecte d’ordre pel qual es modifica el Reglament DO Pla i
Llevant
Informació sobre l’activitat consultiva i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre el 10 aniversari del CES i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre els projectes i estudis i curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’Ordre del dia del Ple
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 04/2011, de 19 d’abril
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 15/2011, relatiu al Projecte d’ordre del
conseller de Presidència per la qual es regula la recollida de bogamarins en aigües
de les Illes Balears
Informació sobre l’execució pressupostària del primer trimestre de 2010
Informació sobre les retribucions dels col·laboradors de la Memòria del CES i
adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 05/2011, de 17 de maig
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 16/2011, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris i
s’aprova el Programa d’acreditació d’hospitals
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 17/2011, relatiu al Projecte de
reglament sobre denominació d’origen protegida “Mahón-Menorca” i el seu
Consell regulador
Informació sobre la renovació del conseller del grup III a proposta de la UIB, i
adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre els pressuposts
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-

-

Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 06/2011, de 21 de juny
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 18/2011, relatiu al Projecte de decret
de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions
reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior
Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 11/2010, sobre el sistema
sanitari de les Illes Balears
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació sobre l’ordre del dia del Ple
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 07/2011, de 26 de juliol
Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre i adopció dels
acords que pertoquin
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 20/2011, relatiu al projecte de
reglament del Consell Insular de Formentera, pel qual s’aprova l’ordre general de
vedes i de regulació dels recursos cinegètics de l’illa de Formentera
Propostes i estudis en curs i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 08/2011, de 20 de setembre
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació de la proposta de pressuposts per a 2012 i adopció dels acords que
pertoquin
Informació sobre l’ampliació de les assignacions als grups I i II
Informació sobre canvis en la Comissió Permanent i en la Comissió de Treball
d’Economia
Debat sobre la presentació del Dictamen 11/2011 sobre el sistema sanitari i
adopció dels acords que pertoqui
Propostes i estudis en curs i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre l’Ordre del dia del Ple
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 09/2011, de 8 de novembre
Informació sobre l’execució pressupostària del tercer trimestre i adopció dels
acords que pertoquin
Informació sobre els canvis en el grup III i adopció dels acords que pertoquin
Debat sobre les indemnitzacions i despeses dels consellers del CES i adopció dels
acords que pertoquin
Debat sobre la proposta d’índex de la Memòria del CES 2011 i adopció dels
acords que pertoquin
Propostes i estudis en curs i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
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-

Sessió 10/2011, de 13 de desembre
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 21/2011, sol·licitat pel Consell Insular
de Menorca, sobre les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es
desenvolupen a l’illa de Menorca
Debat/informació sobre la delegació de les funcions del Ple en la Comissió
Permanent i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre l’ordre del dia del Ple
Informació sobre la Memòria del CES 2011
Informació sobre l’activitat de la Presidència
2.1.3. LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

titulacions i les ràtios, i la figura del professional de referència i la seva relació amb
les persones usuàries
Proposta de dictamen 3/2011, relativa al Projecte de decret d’organització i
funcionament dels punts de trobada familiar per derivació judicial a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Proposta de dictamen 4/2011, relativa al Projecte de decret pel qual es regula
l’organització, l’estructura i el funcionament dels registres autonòmics de centres
d’acolliment residencial de persones menors d’edat, de protecció de persones
menors d’edat, i d’adopcions
Proposta de dictamen 5/2011, relativa al Projecte de decret pel qual s’estableixen
els criteris i principis generals per a la concertació de serveis a l’àmbit dels sistema
públic de Serveis Socials
16 de març
Proposta de dictamen 9/2011, relativa al Projecte de decret pel qual s’aprova la
Cartera bàsica de serveis socials
1 d’abril
Proposta de dictamen 14/2011, relativa al Projecte de decret pel qual s’aproven
els procediments d’autorització d’oficines de farmàcia
11 de maig
Proposta de dictamen 16/2011, relativa al Projecte de decret pel qual es regula el
marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris i s’aprova el
Programa d’acreditació d’hospitals
2 de desembre
Proposta de dictamen 21/2011, relativa al Projecte de reglament del Consell
Insular de Menorca, de les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es
desenvolupen a l’illa de Menorca
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2.2. ELS DICTÀMENS EMESOS
Dictamen 01/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l'Avantprojecte de llei reguladora de la protecció de les persones consumidores o
usuàries en els serveis de telefonia i Internet a les Illes Balears
Data d’aprovació: 25/01/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Consum. Protecció dels consumidors
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


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


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


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


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


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


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


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


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


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




Dictamen 13/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 13/2011,
relatiu al Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre de la consellera
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d'Agricultura i Pesca d'1 d'abril de 2005, per la qual s'aprova el Reglament de la
Denominació d'Origen Pla i Llevant, del seu Consell Regulador i del seu òrgan de
control
Data d’aprovació: 22/03/2011
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Agricultura
Sol·licitant: Conselleria de Presidència
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació
Dictamen 14/2011, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 14/2011,
relatiu al Projecte de decret pel qual s'aproven els procediments d'autorització
d'oficines de farmàcia
Data d’aprovació: 06/04/2011
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: Sanitat. Salut
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


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


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


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




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

INFORME D’ACTIVITATS CES 2011
30

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


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


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

Incorporades
No incorporades

INFORME D’ACTIVITATS CES 2011
32

2.3. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA, EL
TREBALL I LA SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS 2010
La Comissió de Treball de l’elaboració de la Memòria 2010 la formaren:
President: David Pons Florit (grup III – UIB)
Membres titulars amb veu i vot
1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I - CAEB)
2. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
3. Carlos Moreno Gómez (grup II - UGT)
4. Diana Borràs Rhodes (grup II – CCOO)
5. Gabriel Jover Arbona (grup III – expert Govern; pdt. CT Ocupació)
6. Antoni Llull Gilet (grup III – UIB). Substituït per David Pons a partir de juny
Membres amb veu i sense vot
Josep Oliver Marí (grup I, CAEB, president de la CT Economia)
Carme Orte Socias (grup II, presidenta de la CT Social)
Les reunions de Comissió del 2011 foren:
• 26 de gener: Compareixença del director general de Planificació Estratègica,
Llorenç Pou, sobre els canvis que s’estan operant en l’àmbit de les estadístiques
turístiques i que afecten les estimacions 2009/2010
Ratificació dels acords relatius a la Memòria CES 2010 debatuts en la reunió de
dia 1 de desembre de 2010.
• 1 de juny : informació sobre el compliment dels acords d’aquesta Comissió de 26
de gener de 2011
• 4 de juliol: presentació del capítol 2 de la Memòria del CES
• 13 de juliol: capítol I
• 19 de juliol: debat sobre els apartats pendents del Capítol 2 de la Memòria
(apartats 2.3, 5, 7) Presentació del capítol 3
• 5 de setembre: revisió resums i determinades pàgines dels tres capítols
• 18 de novembre: valoració de la Memòria 2010. Presentació de propostes per a la
Memòria 2011 d’acord amb l’índex general i els criteris aprovats per la Comissió
Permanent
• 28 de novembre: proposta per a la Memòria CES 2011
2.4. PUBLICACIONS
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Informe d'activitats 2010 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears,
[2010]
69 p. ; 29,7cm.
ISSN: 1889-5093
Catàleg de publicacions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (2001-2010)
-- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , D.L. 2011
[50] p. ; 14 x 15 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 174-2011
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Memòria del CES 2010 : Sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears -Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, 2011 (Palma de Mallorca :
amadip.esment)
641 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISSN: 1889-9250
Dictamen 11/2011 del Consell Econòmic i social de les Illes Balears sobre el sistema
sanitari de les Illes Balears -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears , D.L. 2011
2 p. ; 21 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 1499-2011
2.5. ALTRES ACTIVITATS
•

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

•

11 de febrer. La consellera del CES Carme Orte, la secretària general i l’assessor
econòmic fan la conferència “L’eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears.
Propostes de millora (basat en el Dictamen 7/2009 sobre l’eficàcia del sistema
educatiu a les Illes Balears”), que organitza el Centre de Professorat Manacor a la
biblioteca municipal de Manacor.
6 d’abril. Se celebra el 10è aniversari del CES. Després del Ple, tenen lloc al pati
del Consolat de Mar uns breus parlaments dels anteriors president del CES,
Francesc Obrador i Josep Oliver; de l’actual, Llorenç Huguet, i del president de les
Illes Balears, Francesc Antich. Immediatament, es procedí a lliurar distincions als
ex alts càrrecs de la institució, als treballadors més antics de la institució i als
consellers amb 10 anys d’antiguitat.
24 d’octubre. S’ofereix una roda de premsa a la nostra seu amb motiu de la
presentació de la Memòria CES 2010. Atenen els mitjans el president, el
vicepresident 2n, Ernest Surià, el president de la Comissió de Treball d’Elaboració
de la Memòria 2010, David Pons, la secretària general, Àngels Bellinfante i
l’assessor econòmic i director de la Memòria, Ferran Navinés.
25 d’octubre. El president del Parlament rep en audiència els representants del
CES que li lliuren la Memòria CES 2010. Aquests representants són: el president,
els dos vicepresidents, el president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la
Memòria, la secretària general i el director de la Memòria. Aquestes mateixes
persones formen la mesa de presentació al públic de la Memòria a la sala d’actes
del Parlament, que té lloc just després de l’audiència.
17 de novembre. El CES presenta a Menorca la “Memòria sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2010”. Primerament, el president del
Consell de Menorca, Santiago Tadeo, va rebre en audiència la delegació del CES
formada per: el president; la secretària general, l’assessor econòmic i director de
la Memòria i Josep M. Fortuny Gomila, conseller del CES i director de CAEB a
Menorca; Guillem Camps Coll, conseller CES pel CIME; Antoni Juaneda
Anglada, conseller CES i president PIMEB; Pau Seguí Pons, conseller CES per
PIMEB i Ramon Carreras, secretari general CCOO Menorca i antic conseller CES;
Servando Pereira, secretari general UGT Menorca. Immediatament després
d’aquesta recepció es presentà la publicació al públic interessat i a la premsa al
mateix Consell. La mesa de presentació la formà el president del Consell, el
president del CES i el director de la Memòria. Entre el públic assistent podem
destacar: Pedro Monjo Cerdà, secretari de la Cambra de Comerç i delegat de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears a Menorca; Begoña Jusué
Hernández, regidora de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Maó; Cristóbal
Coll Alcina, alcalde de St. Lluís; Maruja Baíllo, consellera de Cultura, Patrimoni i
Educació del Consell de Menorca; Antònia Florit Salord, secretària general de
Càritas Diocesana de Menorca; Miquel Mesquida Ticaulat, del Foment de
Turisme de Menorca; Pilar Pons, consellera de Serveis Generals, Treball e
Innovació del Consell de Menorca; José Luis Camps Pons, batle d’Es Castell;
Eulàlia Llufriu i Esteva, secretària primera de la Mesa del Parlament; Javier
Tejero, antic conseller CES pel CIME i director insular de l’Administració General
de l’Estat; Joan Melis, president, i Joan Juanico, gerent, de l’Asociación Hotelera
de Menorca (ASHOME); José Quintana Fullana, conseller del CES i president de
la Confraria de Pescadors; Vicenç Tur, regidor de l’Ajuntament de Maó; Elena
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Costa, regidora de l’Ajuntament de Maó; Cristòfol Mascaró, coordinador general
de GOB Menorca; Salomé Cabrera Roselló, consellera de Turisme del CIME.
23 de novembre. Es presenta a Eivissa i a Formentera la Memòria del CES 2010.
Primerament es féu la presentació a Formentera, on la delegació del CES
(president, secretària general, assessor econòmic i Pablo Serra Serra, conseller
CES en representació del Consell de Formentera) foren rebuts pel president del
Consell Jaume Ferrer. Després es presentà al públic en general (entre el que es
trobaven els antics consellers formenterers del CES Jane Wenham i Joan Serra) i a
la premsa. El mateix format se seguí hores després a Eivissa, el president Vicente
Serra rebé en audiència els representants del CES (el president, la secretària
general i l’assessor econòmic, a més de Mariano Riera Riera, conseller CES i
president de PIMEEF; Alfonso Ribas Prats, conseller del CES; Joan Bufí Arabí,
conseller suplent del CES; Diego Ruiz Molina, secretari general de la Unió Insular
d’Eivissa i Formentera per UGT i antic conseller CES; Felipe Zarco Ortega,
secretari general de la Unió Insular d’Eivissa i Formentera per CCOO i Maria
Torres Bonet, consellera suplent del CES en representació del CIE. Entre el públic
que assistí a la presentació posterior, destacam: Lucas Prats Ribas, president del
Foment de Turisme d’Eivissa i Formentera; Esperança Marí, diputada del
Parlament de les Illes Balears; Josep Marí Ribas, alcalde de St. Josep Sa Talaia;
Antoni Marquès Camps, antic conseller CES per PIME; José L. Pérez López, antic
conseller suplent del CES per UGT; Bartomeu Planells Planells, antic conseller del
CES en representació del CIEF; Álex Minchiotti Fábregas, conseller executiu del
Departament d’Economia i Hisenda del Consell d’Eivissa; Vicente Roig Tur,
conseller executiu del Departament de Treball, Comerç, Indústria i Noves
Tecnologies del Consell d’Eivissa; Antonio Marí Marí, alcalde de Sant Joan de
Labritja i Joan Daura, tinent d’Alcalde d’Hisenda de l’Ajuntament d’Eivissa
29 de novembre. Es presenta la publicació del CES Dictamen 11/2011 del Consell
Econòmic i social de les Illes Balears sobre el sistema sanitari de les Illes Balears,
presentació que tengué lloc a la sala d’actes del Parlament. Formaren la mesa de
presentació el president del Parlament, Pere Rotger, el president, els dos
vicepresidents i la secretària general del CES. L’acte comptà amb un nombrós
públic.
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