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

e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de cada
any, una memòria, en la qual retrà compte de les activitats realitzades i podrà
exposar els suggeriments i les observacions que consideri oportunes amb
relació a la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
f) Elaborar el seu Reglament d’organització i funcionament.
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Aquest informe s’haurà de trametre al Govern de les Illes Balears abans de l’1
de setembre de cada any.
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g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de
matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional
d’emissió de dictàmens preceptius o facultatius respecte de l’activitat legislativa
i reglamentària iniciada pel Govern de les Illes Balears, en les matèries socioeconòmiques, laborals o d’ocupació i, en segon lloc, du a terme una activitat
d’informe, tant per orientar els pressuposts de la comunitat autònoma, com per
fer èmfasi en determinades qüestions socioeconòmiques transcendents per a la
nostra comunitat autònoma. Tot això a banda de les atribucions d’autoorganització funcional imprescindibles per la seva naturalesa d’òrgan consultiu.

2.1.2. Funcionament consultiu. Aspectes generals
Les opinions del Consell s’expressen sota la denominació de “Dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears” i no són vinculants. L’emissió dels
dictàmens es realitza d’acord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, per la qual es regula el CES, i per les disposicions del seu Reglament, aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre.
En el Dictamen 6/2002 s’afirma que un dictamen “és el resultat d’un esforç de
consens en les opinions i parers dels consellers que estan integrats en el seu
Ple, els quals actuen com a consellers que són del CES amb independència de
la seva procedència sindical, empresarial o institucional”.
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Per tant, el dictamen del CES és únicament i exclusivament l’opinió del CES
–article 14 núm. 7 de la Llei 10/2000– la qual no és el parer individual de les
institucions i organitzacions que hi poden designar representants ni, en cap cas,
no la substitueix.
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
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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
prèvia tenen una gran rellevància i esdevenen passes fonamentals per tal que
la norma projectada assoleixi l’adequació de regulació que és desitjable”. En el
mateix sentit s’expressa el Dictamen 09/2002, on es diu: “(…) no consta en
l’expedient normatiu tramés per la conselleria sol·licitant que s’hagin duit a terme
els aconsellables, tot i que no preceptius, tràmits d’audiència i participació.
Aquests tràmits no condicionen ni substitueixen els corresponents als informes i
dictàmens que s’han d’elaborar. I igualment la conselleria autora de l’avantprojecte de llei no es pot plantejar que, per mor de la seva sol·licitud de dictamen
a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la informació
prèvia o la consulta sectorial”.
Qui emet els dictàmens?
Com s’ha vist l’òrgan que emet els dictàmens és el Ple del CES, tot i que pot
delegar expressament la tasca a la Comissió Permanent.
Quan és obligatòria la consulta al CES?
La consulta al CES és obligatòria o preceptiva respecte de tots els projectes de
decret i avantprojectes de llei que regulin, d’una banda, l’organització i el
funcionament del CES i d’altra, matèries socieconòmiques, laborals i d’ocupació,
excepte la Llei de pressuposts generals.
Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes de disposicions administratives distintes als decrets en matèria socioeconòmica, laboral i d’ocupació.

Quant als projectes de disposicions administratives, d’igual forma tampoc no es
trametran els projectes inicials, sinó que primer caldrà superar les fases d’audiència i participació i d’informació pública si cal, així com l’aportació dels ens
territorials locals.
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Què s’ha d’entendre per avantprojecte de llei i per projecte de decret?
En una iniciativa legislativa i durant el procés d’elaboració d’un projecte de llei,
la conselleria competent trametrà al Consell el document normatiu que es trobi
en condicions de trametre’s al Consell de Govern, a falta únicament dels
dictàmens dels òrgans de consulta que fossin convenients. Per tant no es pot
trametre al CES l’esborrany de l’avantprojecte.
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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 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”.

El CES, un òrgan consultiu
creat per l’Estatut d’autonomia

En el Dictamen 06/2002 es recorda que ”l’article 46 de la Llei del Govern
disposa, amb relació a la tramitació de disposicions reglamentàries, que els
projectes de disposicions hauran de ser sotmesos preceptivament, entre
d’altres, als dictàmens “del Consell Consultiu i dels d’altres òrgans de consulta i
assessorament, en els casos prevists en la legislació que els regula” i que la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 150, de
9 de desembre), estableix en el seu article 1 que correspon a aquest CES
emetre dictamen preceptiu i no vinculant “amb relació a projectes de decrets (…)
que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació (…)”.
L’article 42 núm. 1 de la Llei del Govern, estableix, a més, que “[L]’elaboració de
disposicions administratives és iniciada pel conseller competent (…). Per fer-ne
la tramitació, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un
estudi econòmic”. Els articles 43 al 46, relatius a l’audiència i participació, la
informació pública, la intervenció dels ens territorials i els informes i dictàmens
es refereixen en tot cas a “projectes de decret”.
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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 el seu nom.
Cal recordar sobre aquesta qüestió que l’article 36 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern, estableix pel que fa a la iniciativa legislativa del Govern, que
el procediment d’elaboració dels projectes de llei “s’inicia a la conselleria
competent” i que “el conseller competent ha d’elevar l’avantprojecte al Consell
de Govern, perquè si s’escau, l’aprovi com a projecte de llei”.
Pel que fa a les disposicions reglamentàries, l’article 38 de la mateixa llei estableix que “[l]a potestat reglamentària de l’Administració de la comunitat autònoma
correspon al Govern de les Illes Balears” i l’article 42 de la mateixa llei que “[L]’elaboració de disposicions administratives és iniciada pel conseller competent”.
Atès, doncs, que en el si del Govern és el conseller competent qui té la
responsabilitat de la tramitació, i que la consulta al CES forma part de la fase de
tramitació, és criteri d’aquest Consell que les sol·licituds de dictamen siguin
trameses pel conseller corresponent o, en el seu nom, pel secretari general
tècnic.
En el Dictamen 12/2002, s’aborda aquesta qüestió, i s’hi afirma que “[a]quest
CES vol destacar la cabdal importància del seguiment d’un procediment
uniforme en la presentació de sol·licituds de dictamen i del compliment rigorós
del Reglament d’organització i funcionament, per afavorir així l’agilitat i, en
conseqüència, l’eficàcia i l’eficiència en l’actuació del CES, considerades com a
principis rectors de l’actuació de l’Administració segons l’article 103 de la
Constitució i 3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, de organización y funcionamiento
de la Administració General del Estado (BOE núm. 90, de 15 d’abril)”.

I. Antecedents:
És una relació ordenada dels fets més rellevants des de l’entrada de la sol·licitud
i s’hi fa menció del contingut de l’expedient.
II. Contingut de la norma sotmesa a dictamen:
S’hi fa referència a l’estructura de la norma i és un breu resum sobre cadascuna
de les seves parts.
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Quina forma té un dictamen del CES?
En els dictàmens es distingeixen cinc parts:
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III. Observacions generals:
És una valoració sobre l’oportunitat de la norma i el seu efecte econòmic i social.
Fa al·lusió, si pertoca, a aspectes generals que segons el CES es podrien
millorar, com per exemple, la sistemàtica, la claredat en la redacció, etc.
IV. Observacions particulars
Són comentaris als articles de la norma. Si presenta una estructura complexa,
amb títols i capítols, es fa primer una valoració conjunta del títol o capítol corresponent i després dels articles sobre els quals el CES consideri convenient fer
comentaris.
V. Conclusions
La finalitat fonamental d’aquesta fase és l’expressió de l’opinió final que el CES
considera sobre la consulta realitzada.
Finalment, els dictàmens del CES estan rubricats amb la signatura del secretari
general i el vistiplau del president del Consell.
Si n’hi ha, s’hi acompanyen els vots particulars corresponents.
El dia de la seva emissió, el dictamen és notificat al sol·licitant.
Els dictàmens del Consell Econòmic i Social no es publiquen en el BOIB. La
seva difusió està regulada a la Resolució del president del CES per la qual
s’aproven les normes per fer públics els dictàmens del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, aprovades pel Ple de 27 de juny -BOIB núm. 81, de 6 de
juliol de 2002- (vegeu l’apartat de normativa actualitzada).

Els dictàmens
emesos durant lany 2006

2.2. ELS DICTÀMENS I INFORMES EMESOS DURANT L’ANY 2006
PEL PLE I PER LA COMISSIÓ PERMANENT
DICTAMEN núm. 01/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre la Proposta d’avantprojecte de llei de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 2 de febrer de 2006
Matèria: funció pública
Sol·licitant: conselleria d’Interior
Estat de tramitació: Projecte de llei aprovat pel Consell de Govern de 17 de març
de 2006
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DICTAMEN núm. 02/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre Avantprojecte de llei de l’esport de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 27 de març de 2006
Matèria: esports
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
Estat de tramitació: Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears
(BOIB núm. 151, de 26 d’octubre). Correcció d’errades al BOIB núm. 162, de 16
de novembre de 2006
DICTAMEN núm. 03/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei de reforma de l’impost de successions i
donacions
Data d’aprovació: 27 de març de 2006
Matèria: tributs
Sol·licitant: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Estat de tramitació: Llei 22/2006 de reforma de l’impost de successions i
donacions (BOIB núm. 184, de 23 de desembre de 2006)
DICTAMEN núm. 04/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei municipal i de règim local.
Data d’aprovació: 27 de març de 2006
Matèria: administració local
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació: Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears (BOIB núm. 186, de 27 de desembre de 2006)

DICTAMEN núm. 06/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei integral de l’atenció i els drets dels menors de
les Illes Balears
Data d’aprovació: 19 d’abril de 2006
Matèria: menors
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
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DICTAMEN núm. 05/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei del règim del sòl i de l’habitatge de les Illes
Balears.
Data d’aprovació: 17 de maig de 2006
Matèria: habitatge
Sol·licitant: Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Estat de tramitació: Avantprojecte aprovat pel Consell de Govern del 7 d’abril de
2006; posteriorment retirat del Parlament per Acord del Govern.
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Estat de tramitació: Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels
drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 163, de 18
de novembre de 2006)
DICTAMEN núm. 07/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret de transports turístics terrestres en l’àmbit de les
Illes Balears
Data d’aprovació: 31 de maig de 2006
Matèria: transports
Sol·licitant: Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Estat de tramitació: Decret 96/2006, de 24 de novembre, pel qual es regulen els
transports turístics terrestres en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 172, de
5 de desembre de 2006)
DICTAMEN núm. 08/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de decret de currículum del cicle formatiu de grau
superior corresponent al títol de tècnic superior en Restauració
Data d’aprovació: 26 de maig de 2006
Matèria: educació
Sol·licitant: Conselleria d’Educació i Cultura
Estat de tramitació: Decret 114/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableix el
currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic
superior en Restauració (BOIB núm. 4, de 6 de gener de 2007)
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DICTAMEN núm. 09/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 123/2001, de 19
d’octubre, de definició i regulació de les condicions mínimes d’obertura i
funcionament dels centres i serveis per a persones majors, tant públics com
privats, ubicats en el territori de les Illes Balears
Data d’aprovació: 20 de setembre de 2006
Matèria: serveis socials
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
Estat de tramitació: a l’espera de l’aprovació per part del Consell de Govern
DICTAMEN núm. 10/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret de regulació del registre únic de fundacions de
les Illes Balears i organització de l’exercici del protectorat
Data d’aprovació: 11 d’octubre de 2006
Matèria: fundacions
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
Estat de tramitació: a l’espera de l’aprovació per part del Consell de Govern
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2.3. PUBLICACIONS
Costa, Àlex [et al.], Informe sobre la competitivitat al sector turístic de les Illes
Balears. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2006. ISBN 84609-9091-5 – 1000 exemplars –.
Informe d’activitats 2005. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
2006. En format de paper (500 exemplars) i CD-CARD (1000 ex.). El text fou
aprovat pel Plenari del 27 de març de 2006.
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Dictàmens del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears (primer mandat 2001-2005). Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2006. ISBN 84-609-9293-4. Tirada de 500
exemplars en paper.
L’enquesta de serveis a les Illes Balears. Palma: Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, 2006. Editada en col·laboració amb la Direcció General d’Economia del Govern de les Illes Balears, l’Institut Balear d’Estadística i l’Institut
Nacional d’Estadística. ISBN-13: 978-84-611-0813-8. - ISBN-10: 84-611-0813-2.
2000 exemplars en format de paper i CD-CARD.
Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears
2005. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2006. ISBN 13 97884-611-3285-0. ISBN 10 84-611-3285-8. 1000 exemplars en format de paper i
CD-Card.

Durant el 2006, aquesta Comissió es va reunir el 16 de gener per valorar la Memòria del CES 2004 i analitzar les propostes presentades pels diferents grups
sobre els continguts, índexs i col·laboradors de la Memòria del CES
corresponent al 2005.
El 23 de febrer es fa la primera reunió de coordinació del grup de treball que
havia d’elaborar l’apartat “Turisme” de la Memòria del CES 2005. Aquest grup
està format per Antoni García Salvador, Rafel Borràs Enseñat, Vicenç Tur Tur,
Jose Ignasi Aguiló Fuster i Esteve Bardolet Jané.
El 6 d’abril, es fa la segona reunió de coordinació de l’esmentat grup de treball.
La Comissió es torna reunir el 6 i el 8 de setembre, per discutir sobre la proposta
del capítol I i dels II i III, respectivament.
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2.4. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS 2005.
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El 20 de novembre es valora la publicació corresponent al 2005, ja enllestida, i
el primer de desembre es fan propostes sobre el contingut de la Memòria del
2006.
Quant a la composició de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria,
l’actual és:
President: Sr. Jose Ignasi Aguiló Fuster (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. Fernando Galán Guerrero (grup II - CCOO)
5. Esteve Bardolet Jané (grup III – expert Govern)
Membres amb veu i sense vot
President CT Economia: Vicenç Tur Tur (grup I, CAEB)
Presidenta CT Social: Eva Cerdeiriña Outerial (grup II, CCOO)
Javier Tejero Isla (grup III, pel Consell Insular de Menorca)

Celebració de conferències,
presentacions, compareixences i seminaris

2.5. CELEBRACIÓ DE CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, COMPAREIXENCES I SEMINARIS EN EL CES
- 3 de febrer: es presenta a la sala d’actes de la CAEB la publicació Informe
sobre la Competitivitat del Sector Turístic de les Illes Balears / Informe
sobre la Competitividad del Sector Turístico de las Illes Balears. A la taula
de presentació: el president Obrador, el vicepresident primer del CES i president
de la CAEB Josep Oliver Marí, el conseller del CES Vicenç Tur Tur i tres tècnics
de l’IDESCAT: Àlex Costa Sáenz de San Pedro, Celia Gomà Aznar i Xavier
López Andrés. Prèviament, es féu una roda de premsa. Entre el nombrós públic
assistent, hi destacam els experts que col·laboraren amb l’elaboració de l’estudi
així com els directors generals de la Conselleria de Turisme i d’altres autoritats.
- 17 de febrer: es presenta a la FELIB, just abans que es reunís la seva Comissió Executiva, la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la
societat de les Illes Balears 2004. Com a representants del CES, el president,
el secretari general, el vicepresident segon del CES, Fernando Galán Guerrero,
el conseller Antoni Fuster Zanoguera, representant de les entitats de caràcter
local al Plenari del CES, i l’assessor econòmic. S’hi repartí un dossier elaborat
especialment per a l’ocasió amb una extrapolació de les dades més interessants
distribuïdes per illes.
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- 27 de febrer: la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional
i Medi Ambient visita el conseller de Turisme, Joan Flaquer Riutort, i li lliura un
exemplar de la publicació Informe sobre la Competitivitat del Sector Turístic
de les Illes Balears / Informe sobre la Competitividad del Sector Turístico
de las Illes Balears.
- 9 de març: presentació, a la sala d’actes de la Cambra de Comerç, de Jornadas sobre la Euroregión, recull de les intervencions de les jornades que
tengueren lloc els passats 9 i 10 de juny de 2005 al Parcbit de Palma i que foren
organitzades pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i pel comissionat
del Govern de les Illes Balears per a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. Presentaren l’acte el president del CES, Francesc Obrador i el comissionat per a l’Euroregió, Joan Gual de Torrella. Al mateix acte es feren dues ponències:
-

-

Miquel Alenyà Fuster, conseller del CES, que parlà sobre “Relacions
econòmiques i comercials en el territori de l’àmbit de l’antiga Corona
d’Aragó” i
Amadeu Petitbò Juan, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat
Complutense de Madrid i director de la Fundación Rafael del Pino, amb
la ponència “Competència i competitivitat en l’Euroregió. El camí iniciat
pels acords de Lisboa”

- 28 d’abril: es presenta l’Informe elaborat pel Consell Econòmic i Social d’Espanya sobre “El papel de la juventud en el sistema productivo español” a la
sala d’actes del Parlament. Després d’una roda de premsa, l’acte obert al públic
seguí amb aquest programa:

Presentació
Manuel de la Rocha Rubí. President de la Comissió de Relacions Laborals, Ocupació i Seguretat Social del CES del Regne d’Espanya
Dolores Liceras Ruiz. Consellera del CES del Regne d’Espanya. Grup I
Fabián Márquez Sánchez. Conseller del CES del Regne d’Espanya.
Grup II
Manuel Núñez Encabo. Conseller del CES del Regne d’Espanya. Grup III
Cloenda
A càrrec del president Montalvo i del conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears, Cristóbal Huguet Sintes
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Francesc Obrador Moratinos. President del CES de les Illes Balears
Jaime Montalvo Correa. President del CES del Regne d’Espanya
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El 28 d’abril es presentà l’Informe elaborat pel Consell Econòmic i Social d’Espanya sobre “El papel de la
juventud en el sistema productivo español” a la sala d’actes del Parlament de les Illes Balears.
L’obertura fou a càrrec de Jaime Montalvo Correa (esq.), president del CES del Regne
d’Espanya i de Francesc Obrador Moratinos (dreta) president
del CES de les Illes Balears
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- 8 de juny: té lloc a la sala d’actes del Parlament la presentació de la publicació
Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Primer
mandat 2001-2005. Formen part de la taula de presentació el conseller de
Treball i Formació, Cristóbal Huguet Sintes, el president del CES, el
vicepresident segon del CES, Fernando Galán Guerrero i el secretari general.
L’acte comptà amb la presència, entre molts d’altres, del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació, Lluís Àngel Ramis de Ayreflor Cardell.
- 22 de juny: un dels acords que va prendre la Comissió de Treball d’Àrea Social
(del dia 18 de maig) i la Comissió Permanent (en la seva reunió del 12 de juliol)
fou proposar una sèrie de noms d’experts que formassin un grup de treball per
elaborar un informe sobre l’educació pre-universitària a les Illes Balears.
Com a secretari i coordinador del grup de treball, es designà Francesc Santacana
Martorell (vicepresident de la Fundació CYD) i, com a ponents, Joaquim Prats
Cuevas (catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de
Barcelona) i Andreu Crespí Plaza (exdelegat d’Educació a les Illes Balears i
expert en temes educatius). Aquests tres components del grup de treball, juntament amb l’assessor econòmic, es reuniren aquest dia per acordar el pla de feina.
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- 4 de juliol: té lloc a la Sala de Plens de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca i Eivissa i Formentera la 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 i l’Institut Balear d’Estadística (IBAE) 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 s’hi presenten han estat elaborades per la Subdirecció General de
Serveis de l’INE a partir de la Enquesta Anual de Serveis de 2003, que pertany al
Plan Estadístico Nacional. Els membres de la taula de presentació foren:

-

Francesc Obrador Moratinos, president del CES
Maria Marquès Caldentey, directora general d’Economia, Govern Balear
Vicenç Tur Tur, president de la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient del CES
Miquel Font Rosselló, de l’IBAE
Mariano Gómez del Moral, director general de Productes Estadístics de
l’INE
Fernando Cortina García, subdirector general de Serveis de l’INE

El 8 de juny té lloc a la sala d’actes del Parlament la presentació de la publicació Dictàmens del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears. Primer mandat 2001-2005. Formen part de la taula
de presentació (d’esquerra a dreta) el vicepresident segon del CES, Fernando Galán
Guerrero; el conseller de Treball i Formació, Cristóbal Huguet Sintes;
el president i el secretari general del CES.
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- 12 de juliol: després de la cinquena sessió ordinària de la Comissió Permanent, Joaquim Tintoré Subirana i Enric Tortosa Martorell, de l’IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats) presentaren l’estudi “Gestió integrada de
la zona costanera i municipis del litorals de Balears” als membres de la
Comissió i als presidents de les comissions de treball del CES. Els punts
explicats foren:
Breu explicació del marc europeu on s’inscriuen les iniciatives GIZC: Parlament,
Comissió, UNEP,… així com del paper dels estats i de les comunitats autònomes
El paper de l’IMEDEA i els estudis que fa a les Illes Balears per fer una proposta
GIZC
El paper que hi podria jugar el CES a l’hora de consensuar els indicadors GIZC
- 21 de setembre: el grup de treball per elaborar un informe sobre
l’educació pre-universitària a les Illes Balears es reuneix a una aula de
l’edifici Jovellanos de la UIB per debatre sobre el document de discussió que
preparà el ponent Andreu Crespí Plaza. La reunió fou presidida pel president en
funcions del CES i pel secretari general. Els components d’aquest grup són:
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GRUP DE TREBALL EDUCACIÓ
Joaquim Prats Cuevas (ponent)

Comissió de Treball
Secretari d’Universitat i Recerca
de la Generalitat de Catalunya

Andreu Crespí Plaza (ponent) *

Comissió de Treball
Diputat del Parlament de les Illes Balears

Francesc Santacana Martorell
(secretari- coordinador del grup de treball) *

Comissió de Treball
Vicepresident Fundación CYD

Rafael Pons Campos *

Grup II-CCOO
Sector d’Ensenyament privat i concertat.
Federació Ensenyament CCOO

Mª José Gibert Cabot *

Grup II-CCOO
Professora de secundària

Carme Orte Socias

Grup II-UGT
Professora titular Teoria i Història Educació
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Joan Estaràs Fernández *

Grup II-UGT
Pedagog i professor de secundària

Guillem Ramon Pérez de Rada *

Grup III
Professor Departament Biologia UIB,
coordinador relacions amb centres de
secundària, membre POTU

José I. Pérez Argüelles *

Grup III
AFAB. Associació de Famílies de Balears

Ester Melero de Pablo *

Grup III
Inspectora d’Educació

Francisca Estaràs Ferragut *

Grup III
Assessora tècnica docent

Miguel Vidal Fullana *

Grup I- CAEB
CAEB. Departament Acció empresarial

Isabel Guitart Feliubadaló *

Grup I- CAEB
CAEB. Departament Acció empresarial

Marta Monfort Miserachs *

Grup I- CAEB
Presidenta Associació Autonòmica
Educació i Gestió Illes Balears (organització
empresarial dels centres religiosos catòlics)

Margarita Cañellas López *

Grup I- CAEB
Directora del Departament d’Orientació
Professional de la CAEB.

Altres assistents foren:
-

-

José Ignacio Aguiló Fuster, conseller CES per la UIB
Jacqueline Cardell, presidenta de la sectorial d’ensenyament de la Unió
de Cooperatives de Treball, en representació del sector de l’economia
social del CES
Joana Ma Alorda Fiol, consellera CES per la UGT
Andreu Ferrer Gomila, conseller CES per la UGT
L’assessora jurídica i l’assessor econòmic del CES
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- El 27 d’octubre es trameté a tots els membres del grup de treball l’Informe
elaborat pel ponent Andreu Crespí Plaza, que recollia les aportacions fetes pels
membres de l’esmentat grup a la jornada de treball del 21 de setembre anterior,
i se’ls emplaçà a fer-hi els suggeriments que trobessin adients. Finalment, el 13
de novembre es presentà l’informe definitiu a la Comissió de treball d’Àrea Social.
- 25 d’octubre, a les 12.30 h: es presenta i lliura oficialment al Parlament i al
Govern, en un acte conjunt, la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i
la societat de les Illes Balears 2005. El president del Parlament Pere Rotger
Llabrés; el conseller de Treball i Formació Cristóbal Huguet Sintes i el conseller
d’Economia, Hisenda i Innnovació, Lluís Ramis d’Ayreflor Cardell, reberen la
Memòria per part dels representants del CES:
-
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-

President en funcions: Josep Oliver Marí
Vicepresidenta 2a del CES (per les organitzacions sindicals): Margarita
Bárez Moreno
President de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria del
CES: José Ignacio Aguiló Fuster (conseller del grup III, en representació
de la UIB)

El 25 d’octubre es presenta i lliura oficialment al Parlament i al Govern, en un acte conjunt, la Memòria del CES
sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2005. El president del Parlament Pere Rotger
Llabrés; el conseller de Treball i Formació Cristóbal Huguet Sintes i el conseller d’Economia, Hisenda i
Innnovació, Lluís Ramis d’Ayreflor Cardell, reberen la Memòria per part dels representants del CES.
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Vista parcial de la taula de presentació al públic en general de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2005. Hi apareix Pere Rotger, president del Parlament,
i Josep Oliver, president del CES en funcions

-

Isabel Guitart Feliudabaló (grup I, organitzacions empresarials)
Antoni García Salvador (grup II, organitzacions sindicals)
Fernando Galán Guerrero (grup II, organitzacions sindicals)
Gabriel Company Bauzà (grup III, en representació del sector agrari)
Antoni Fuster Zanoguera (grup III, en representació de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals)
Secretari general del CES: Pere Aguiló Crespí
Assessor econòmic del CES i director de la Memòria 05: Ferran Navinés
Badal

L’acte va comptar amb nombrosos representants dels mitjans de comunicació
- 26 d’octubre, a les 11 h: es realitza una roda de premsa a la seu del CES per
exposar els continguts més rellevants de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2005 oferida pel president en
funcions, el president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria del
CES i l’assessor econòmic.
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- 26 d’octubre, a les 19.30 h: es presenta, al públic en general, la Memòria
del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2005 a la
sala d’actes del Parlament. Formaren la taula de presentació Pere Rotger
Llabrés, president del Parlament i, per part del CES, Josep Oliver Marí, president
en funcions; Margarita Bárez Moreno, vicepresidenta 2a pel grup sindical; Pere
Aguiló Crespí, secretari general; José Ignacio Aguiló Fuster, president de la
Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria del CES 2005, i Ferran Navinés
Badal, assessor econòmic i director de la Memòria 2005. Assistiren a l’acte, a
més d’un nombrós públic, Cristóbal Huguet Sintes, conseller de Treball i Formació i el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Àngel Ramis de Ayreflor
Cardell. També hi assistí Francesc Obrador Moratinos, expresident del CES.
- 15 de novembre: presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2005 a l’equip de govern del Consell
d’Eivissa i Formentera, amb presentació al públic en general i roda de premsa
prèvies. Per part del CES de les Illes Balears són presents el president en
funcions, el secretari general i el president de la Comissió de Treball
d’Elaboració de la Memòria del CES 2005. A més, representants de CAEB,
PIMEEF, UGT, CCOO, així com Bartomeu Planells Planells, conseller del CES
en representació del Consell Insular.
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A l’acte més obert al públic en general, es convidà directament a diverses
institucions de les Pitiüses: Bisbat; ajuntaments d’Eivissa i Formentera; Direcció
Insular de l’Administració de l’Estat; comissió gestora de la Cambra de Comerç;
Foment del Turisme; Federació Hotelera d’Eivissa i Formentera; extensió de la
UIB a les Pitiüses; delegacions del Col·legi d’Economistes, Col·legi d’Advocats,
Col·legi d’Arquitectes, antics consellers del CES, …
- 22 de novembre: lliurament de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2005 a la presidenta del Consell Insular de
Menorca Joana Barceló Martí i al vicepresident segon i president del CES de
Menorca Damià Borràs Barber. Els representants del CES són el president en
funcions i l’assessor econòmic i director de la Memòria 05.També hi assistiren:
Javier Tejero Isla, conseller CES en representació del Consell Insular de
Menorca; Juli Mascaró Pons, conseller CES pel sector social, representants de
CAEB, PIMEM, CCOO i UGT. Com al cas d’Eivissa, hi hagué una presentació al
públic en general, amb assistència de la premsa i també es convidà a diverses
persones i institucions: Bisbat de Menorca/ Càritas Diocesana de Menorca;
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca; Foment de
Turisme; Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME); oficina a Menorca
d’UCABAL (Unió de Cooperatives Agràries de Balears; centre de l’Extensió de la
UIB a Menorca¸ delegacions del Col·legi d’Economistes, Col·legi d’Advocats,
Col·legi d’Arquitectes, antics consellers del CES,… També hi foren convocats els
consellers del CES de Menorca.
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