CAPÍTOL SEGON: LES FUNCIONS DEL CES L’ANY 2009
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, tret de l’avantprojecte de llei de pressuposts generals, com també
projectes de decret legislatiu, de decret del Govern de les Illes Balears i de reglament dels consells
insulars, independentment de la denominació que adoptin, sempre que els esmentats
avantprojectes i projectes regulin de forma directa i estructural matèries socioeconòmiques,
laborals i d’ocupació.
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 d’ordre de les conselleres i dels consellers del Govern de les Illes Balears i de
disposicions reglamentàries dels consells insulars, no inclosos en l’apartat a), incís primer, d’aquest
article, que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·liciti el Govern o les entitats i les organitzacions
que integren el Consell, en la forma que es determina en el Reglament d’organització i
funcionament.

c) Elaborar 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.
Aquest informe s’haurà de trametre al Govern de les Illes Balears abans de l’1 de setembre de cada
any.
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.
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f) Elaborar el seu Reglament d'organització i funcionament.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l'estudi i la difusió de matèries
socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional d’emissió de
dictàmens preceptius o facultatius respecte de l’activitat legislativa i reglamentària iniciada pel
Govern de les Illes Balears i pels consells insulars, 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.
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 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 dut a terme els aconsellables,
tot i que no preceptius, tràmits d’audiència i participació.
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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 d’una banda, respecte de tots avantprojectes de llei,
tret de l’avantprojecte de llei de pressuposts generals, projectes de decret legislatiu, projectes de
decret del Govern de les Illes Balears i de reglament dels consells insulars, sempre que regulin de
forma directa i estructural matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació; i, de l’altra, els
projectes de decret i avantprojectes de llei que no regulin l’organització i el funcionament del CES.
Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes d’ordre dels consellers o conselleres del
Govern i disposicions reglamentàries dels consells insulars queQR regulin matèries socioeconòmiques,
laborals i d’ocupació.
Què s’ha d’entendre per avantprojecte de llei, i per projecte de decret legislatiu, de decret i de
reglament?
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.
Quant als projectes de disposicions reglamentàries, d'igual forma tampoc no es trametran els
projectes inicials, sinó que primer caldrà superar les fases d'audiència i participació i d’informació
pública si cal, així com l'aportació dels ens territorials locals.
Tant els avantprojectes de llei com els projectes de decret legislatiu i de normes reglamentàries 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 de les Illes Balears.
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”,
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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 fer-ne la tramitació, s’ha d’adjuntar a
l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un estudi econòmic”. Els articles 43 al 46, relatius a
l’audiència i participació, la informació pública, la intervenció dels ens territorials i els informes i
dictàmens es refereixen en tot cas a “projectes de decret”.
De la lectura sistemàtica de la Llei del Govern es dedueix que el text amb relació al qual s’ha de
sol·licitar dictamen és un projecte en tramitació i no un 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 o consellera competent o el secretari/a general en nom seu, si emana del Govern de les
Illes Balears, i si es tracta d’un projecte de norma d’un consell insular, el titular de la Presidència
d’aquest.
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
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que les sol·licituds de dictamen siguin trameses pel conseller corresponent o, en nom seu, pel
secretari general.
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.
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.
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.
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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 EL 2009 PEL PLE I PER LA COMISSIÓ
PERMANENT


DICTAMEN núm. 01/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana, en els
procediments selectius d’accés i de mobilitat, relativa a la funció pública estatutària i per
ocupar llocs de treball que es convoquin en el sector públic sanitari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 27.01.2009

Comissió de treball: Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Funció Pública
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l'exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés i de mobilitat relatius a la
funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el sector públic sanitari
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 46, de 31 de març)


DICTAMEN núm. 02/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, sobre el
Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 42/2008, pel qual es regula la bonificació
en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim entre les illes d’Eivissa i Formentera
per als residents de Formentera
Data d’aprovació: 27.01.2009

Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: transport i comunicacions
Sol·licitant: Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
Estat de tramitació de la norma: D ecret 22/2009, de 20 de març, pel qual es modifica el Decret
42/2008, d'11 d'abril, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de
transport marítim entre les illes d'Eivissa i Formentera per als residents a l'illa de Formentera (BOIB
núm. 44, de 26 de març)


DICTAMEN núm. 03/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, sobre el
Projecte de decret sobre els fulls de reclamació o de denúncia en matèria de consum
Data d’aprovació: 18.02.2009

Comissió de treball: Comissió de l'Àrea Social
Matèria: consum
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 46/2009 de 10 de juliol, sobre els fulls de reclamació o de
denúncia en matèria de consum (BOIB núm. 103, de 18 de juliol)
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DICTAMEN núm. 04/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es regula la prestació ortoprotètica
Data d’aprovació: 18.02.2009

Comissió de treball: Comissió de l’Àrea Social
Matèria: salut
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 41/2009, de 26 de juny, pel qual es regula la prestació
ortoprotètica (BOIB núm. 99, de 9 de juliol)


DICTAMEN núm. 05/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al nou
CES de Menorca
Data d’aprovació: 24.03.2009

Comissió de treball: Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: agents socials
Sol·licitant: Consell de Menorca


DICTAMEN núm. 06/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es crea i regula l’autorització i registre de transportistes i mitjans
de transport d’animals a les Illes Balears o se’n regulen les autoritzacions
Data d’aprovació: 24.02.2009

Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: agricultura, transport
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre
de Transportistes i Mitjans de Transport d'animals de les Illes Balears i se'n
regulen les autoritzacions (BOIB núm. 11, de 23 de gener)


DICTAMEN núm. 07/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l’eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears
Data d’aprovació: 24.02.2009

Comissió de treball: Comissió d’Àrea Social
Matèria: educació
Sol·licitant: dictamen d’iniciativa pròpia


DICTAMEN núm. 08/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de reglament pel qual s’estableix el règim jurídic que regula la prestació dels servies
d’acolliment residencial de menors a Mallorca
Data d’aprovació: 24.02.2009

Comissió de treball: Comissió d’Àrea Social
Matèria: menors
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Sol·licitant: Consell de Mallorca
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


DICTAMEN núm. 09/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual s’aprova el procediment i selecció del personal funcionari interí
al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 24.02.2009

Comissió de treball: Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Funció Pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment
de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (BOIB núm.78, de 30 de maig)


DICTAMEN núm. 10/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l
Projecte de decret pel qual es crea l’especialitat d’estadística dins l’escala de recerca,
desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i el cos facultatiu tècnic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 24.03.2009

Comissió de treball: Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Funció Pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 48/2009, de 17 de juliol, pel qual es crea l’especialitat
d’estadística dins l’escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i del
cos facultatiu tècnic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 23 de
juliol)


DICTAMEN núm. 11/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual s’aprova del Reglament d’ordenació de la inspecció de serveis
sanitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 24.03.2009

Comissió de treball: Comissió d’Àrea Social
Matèria: Salut
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 66/2009, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
d¿ordenació de la Inspecció de Serveis Sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm.
152, de 17 d’octubre de 2009)


DICTAMEN núm. 12/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte d’ordre per la qual s’estableixen les zones de protecció de mol·luscs i altres
invertebrats marins a les Illes Balears
Data d’aprovació: 07.04.2009
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Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: agricultura
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: S’ha aprovat mitjançant Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 2 de juliol de 2009 (BOIB núm. 103, de 18 de juliol)


DICTAMEN núm. 13/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, el CES relatiu
al Projecte de decret pel qual es modifica del 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
Data d’aprovació: 07.04.2009

Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: habitatge
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: Decret 32/2009, de 29 de maig, pel qual es modifica el 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. 82, de 6 de juny de 2009)


DICTAMEN núm. 14/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l’esport a les Illes Balears

Data d’aprovació: 09.06.2009
Comissió de treball: Comissió d’Àrea Social
Matèria: esport
Sol·licitant: Dictamen d’iniciativa pròpia



DICTAMEN núm. 15/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, sobre el
Projecte de decret de regulació de les sales de joc
Data d’aprovació: 19.05.2009

Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: joc
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 55/2009, d’11 de setembre, sobre règim jurídic de les sales
de joc (BOIB núm. 136, de 17 de setembre).


DICTAMEN núm. 16/2009, 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 el seu òrgan de control
Data d’aprovació: 09.06.2009

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Agricultura-ramaderia
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Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 d’octubre de
2009, 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 (BOIB núm. 155, de 22 d’octubre)


DICTAMEN núm. 17/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l'Avantprojecte de llei de reforma de la Llei 11/2001, d'ordenació de l'activitat comercial a
les Illes Balears per a la transposició de la Directiva 206/123/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 12-12-06, de serveis mercat interior
Data d’aprovació: 28.07.2009

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Comerç intern
Sol·licitant: Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Estat de tramitació de la norma: Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de
15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició de la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa
als serveis en el mercat interior (BOIB núm. 186, de 22 de desembre)


DICTAMEN núm. 18/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l'Avantprojecte de llei d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears
Data d’aprovació: 28.07.2009

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Transport-comunicacions
Sol·licitant: Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


DICTAMEN núm. 19/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es crea l'Observatori de la Joventut de les Illes Balears
Data d’aprovació: 06.08.2009

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Joventut
Sol·licitant: Conselleria de’Esports i Joventut
Estat de tramitació de la norma: Decret 74/2009, de 23 d’octubre, pel qual es crea l’Observatori de
la Joventut de les Illes Balear (BOIB núm. 160, de 31 d’octubre)


DICTAMEN núm. 20/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es regula la composició, l’organització i el funcionament del
Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 30.11.2009

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: Afers socials
38

Sol·licitant: Conselleria Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


DICTAMEN núm. 21/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a
l'Avantprojecte de llei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Data d’aprovació: 17 de desembre

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Administració – institucions públiques
Sol·licitant: Conselleria d’Economia i Hisenda
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació



DICTAMEN núm. 22/2009, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a la
modificació
de
l’article
quart
i
la
disposició
final
de
l’Ordenança fiscal de la taxa per serveis d’inspecció tècnica de vehicles.
Data d’aprovació: 9 de desembre

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Fiscalitat
Sol·licitant: Consell de Mallorca
Estat de tramitació de la norma: Aprovació definitiva de la modificació de l'article quart i la
disposició final de l'ordenança fiscal de la taxa per Serveis d'Inspecció Tècnica de Vehicles (BOIB
núm. 184, de 19 de desembre)


Dictamen núm. 23/2009, 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: 17 de desembre

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: Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 4 de març de 2010
per la qual es modifica la classificació de varietats de vinya autoritzades a les Illes Balears (BOIB
núm. 41, de 13 de març)

2.3. PUBLICACIONS
Durant el 2009 s’han editat i presentat les publicacions següents:
 Dictamen 7/2009 del Consell Econòmic i Social sobre l'eficàcia del sistema educatiu a les
Illes Balears -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , D.L.
2009 (Palma de Mallorca : Gráficas Salas)
246 p. ; 30 cm
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D.L. PM 946-2009
ISBN 978-84-613-1496-6
 Informe d'activitats 2008 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, [2008]
(Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques)
134 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 1211-2008
ISSN: 1889-5093
 L’esport a les Illes Balears : Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i Social -- Palma :
Consell Econòmic Social de les Illes Balears, 2009 (Palma de Mallorca : Terrasa Arts
Gràfiques)
122 p. : graf. ; 30 cm. + 1 cd-card
D.L.PM 2181-2009
ISBN: 978-84-613-4408-6
 Memòria del CES 2008 : Sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears -Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, 2009 (Palma de Mallorca :
amadip.esment)
XX, 624 p. : graf. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISSN: 1889-9250
 II Jornades sobre l'Euroregió : Palma, 25 i 26 de setembre de 2008 -- Palma de Mallorca :
Consell Econòmi i Social de les Illes Balears : Universitat de les Illes Balears, Servei de
Publicacions i Intercanvi Científic, 2009 (Palma de Mallorca : Gráficas Planisi)
126 p. : il. gràf. ; 24 cm + 1 cd-card
D.L. PM 793-2009
ISBN 978-84-8384-092-4
 Perales, Francisco José
Sistema de Interacción Natural Avanzado : el ordenador al alcance de todos / Francisco
José Perales (et al. ) -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
2009 (Palma de Mallorca : Eines)
84 p. : il. gràf. ; 21 cm + 1 cd-card
En coberta: Premi d'investigació del Consell Econòmic i Social 2008
 Monreal Bringsvaerd, Erik
El mercado de trabajo en el sector turístico en las Islas Baleares: ley y convenio colectivo /
Erik Monreal Bringsvaerd -- Palma de Mallorca : Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, 2009 (Palma de Mallorca : FCMDARDER)
60 p. : il. gràf. ; 24 cm
D.L. PM 164-2009
ISBN 978-84-612-8860-1
(accèssit del I Premi d’investigació)

Durant aquest mateix període s’han presentat les següents publicacions, editades el 2008:

40

 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 = Sistema de
indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) de las Illes Balears :
Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears -- Palma de Mallorca :
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears , [2008] (Palma de Mallorca : Ingrama)
103 + 103 p. ; 25 cm
D.L. PM 3042-2008 ISBN 978-84-612-8329-3
 Indicadors de qualitat del treball = Indicadores de calidad del trabajo -- Palma : Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears , 2008 (Palma de Mallorca : Terrasa Arts Gràfiques)
87 p. : gràf. ; 30 cm
D.L. PM 2935-2008
ISBN 978-84-612-8613-3

2.4. II 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.
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.
Dins el mes de juny es convocà el segon Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, corresponent a l’any 2009, amb una dotació total de 9.000 euros -un primer premi de
sis mil euros i la publicació del treball i dos accèssits de mil cinc-cents euros cada un (BOIB núm.
89, de 18 de juny). El jurat es va constituir el 10 de novembre i el formà:
- Llorenç Huguet Rotger, president del CES
- Núria Garcia Canals, secretària general del CES
Josep Sintes Vinent, conseller del CES (per delegació del vicepresident 1r, Josep Oliver Marí)
- Ferran Navinés Badal, assessor econòmic del CES
- Antoni Roig Muntaner, catedràtic de Química de la UIB
En la seva sessió de 17 de novembre el Jurat decidí atorgar el primer premi al treball El proceso
completo de I+D+i de un nuevo tratamiento para las dolencias de cuello y espalda, de la Fundació
Kovacs compartit amb Las cláusulas de empleo en los convenios colectivos de Baleares en tiempo
de crisis: problemas de legalidad, de Margarita Tarabini-Castellani Aznar.
Un únic accèssit fou concedit al treball La pesca de recreo y el turismo: una solución para el sector
pesquero , de Federico Cardona Pons. Així mateix, es va acordar sol·licitar a l’autor l’elaboració
d’una separata que reculli els principals resultats del treball així com la seva publicació.
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2.5. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA SOCIETAT
DE LES ILLES BALEARS 2008
La composició de la Comissió de Treball que s’encarrega de l’elaboració de la Memòria durant el
2009 ha estat:
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. ----- (grup II - UGT)
4. Diana Borràs Rhodes(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)

Les reunions del 2009 de la Comissió foren:
•
•
•
•
•
•
•

14 de gener: presentació de propostes per a la Memòria 2008
30 de gener: aprovació de l’índex i col·laboradors de la Memòria 2008
2 de setembre: debat sobre el capítol I de la Memòria 2008
3 i 4 de setembre: capítol II de la Memòria 2008
9 de setembre: capítol II i apartat 4 –Educació- i següents del capítol III de la Memòria
2008
25 de novembre: valoració de la Memòria 2008 i presentació de propostes per a la
Memòria 2009
15 de desembre: proposta d’índex i col·laboradors Memòria 2009

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

Grup de Treball de Salut i Serveis Sanitaris de la Memòria del CES

Està format per:
-

Joan Llobera Cànaves, director general d’Avaluació i Acreditació del Govern
Carles Moreno Gómez (conseller CES, grup II, UGT)
Ma Pilar Sánchez-Cuenca López (consellera CES, grup III, Consell de Mallorca)
Josep Mateu Sbert, tècnic de la Conselleria de Salut i Consum
Maria Ramos Montserrat, tècnica de la Conselleria de Salut i Consum
Micaela Comendeiro Maaløe, professora d’Economia Aplicada de la UIB i tècnica de la
Conselleria de Salut i Consum
Maties Torrent Quetglas (Es Llatzaret de Maó),
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El grup es reuní el 17 de març, l’1 d’abril i el 22 de maig.
• Grup de Treball de l’apartat de Turisme de la Memòria del CES
Els membres són: Vicenç Tur Tur (conseller del CES, grup I, CAEB); Miquel Vidal Fullana (conseller
del CES, grup I, CAEB); Esteve Bardolet Jané (conseller del CES, grup III, Govern de les Illes Balears);
Rafael Borràs Ensenyat (conseller del CES, grup II, CCOO); Mar Moratal Castillo (CITTIB) i Pedro
Oliver García (gerent d’IMTUR).

2.6. CELEBRACIÓ DE CONVENIS, CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, COMPAREIXENCES I
SEMINARIS
 9 de febrer. Presentació de la publicació 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.

Protagonistes de la presentació de l’estudi Indicadors de Qualitat en el Treball: Martí Parellada i M. Mar Ribas, coautors; la consellera
de Treball i Formació, Joana Barceló; Antònia Puigròs, coautora; el president del CES i Pere Albertí, president de la Comissió de Treball
d’Ocupació i Relacions Laborals (19 de febrer)

Es tracta de la presentació de la publicació del dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social, que
incorpora un estudi tècnic CES-IMEDEA que aporta indicadors, no només de caràcter científic, sinó
també econòmics i socials, per a la gestió integrada de la zona costanera. Per primera vegada una
institució consultiva ha consensuat aquests indicadors econòmics i socials i ha aportat el diàleg dels
agents socials a un estudi científic: un clar exemple de governança. La Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació ha aportat el finançament d’aquesta publicació. La
presentació tingué lloc a la Sala d’actes de la Conselleria de Salut i Consum (C/ Can Campaner, 4) i
seguí el següent programa:
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• Inauguració
Francesc Antich i Oliver, president de les Illes Balears
Carles Manera i Erbina, conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Llorenç Huguet Rotger, president del CES de les Illes Balears
Pere Oliver Reus, director general de R+D+i. Govern de les Illes Balears
Joaquim Tintoré Subirana, delegat institucional del CSIC a les Illes Balears
• Parlaments d’experts sobre el Dictamen CES-IMEDEA com un exemple de bones pràctiques:
“Per als sistemes estadístics regionals”
Àlex Costa Sáenz de San Pedro, vocal assessor del president de l’Institut Nacional
d’Estadística
“Per a la implementació de les polítiques de sostenibilitat d’acord amb el Pla del
Turisme 2020 d’Espanya”
Javier Bustamante Moreno, president de SEGITTUR (en substitució del secretari d’Estat
de Turisme)
“Per a la implementació de l’Agenda del Turisme sostenible de la Comissió Europea”
Judith Estol i Pérez, Seconded National Expert, Direcció General d’Empreses i Indústries
de la Comissió Europea
“Per a la recerca consensuada amb els agents socials”
Enric Tortosa Martorell, director general de l’Institut Espanyol d’Oceanografia
• Lectura de la carta d’adhesió sobre la GIZC per part dels presidents dels consells insulars a
càrrec de Marc Pons Pons, president del Consell Insular de Menorca
• Cloenda: Francesc Antich. President de les Illes Balears
L’acte comptà amb una nombrosa assistència entre la que podem destacar: la consellera d’Interior,
el president de l’Autoritat Portuària, el conseller d’Ordenació Territorial del Consell Insular de
Menorca, el conseller executiu de Cooperació Local del Consell de Mallorca, el Secretari Primer de
la Mesa del Parlament de les Illes Balears, etc.
 16 de febrer. El president i el conseller de Salut i Consum signen el Conveni de col·laboració
entre el Govern de les Illes Balears i el CES per a l’elaboració de l’estudi de diagnosi i
prognosi del sistema de salut i dels serveis sanitaris de les Illes Balears.
L’acte tengué lloc a la Conselleria de Salut i Consum del Govern i també hi assistí la secretària
general del CES. El catedràtic d’economia Guillem López Casasnovas és el coordinador del
Grup de seguiment d’aquest conveni format per ambdues institucions.
 19 de febrer. Presentació de l’estudi Indicadors de Qualitat en el Treball .
Tingué lloc a la Conselleria de Treball i Formació, amb la participació de la consellera de
Treball i Formació, Joana Barceló Martí, el president del Consell Econòmic i Social i el
professor Martí Parellada Sabata (coautor juntament amb M. Mar Ribas Mas i Antònia
Puigròs Rebassa). Hi van assistir molts de mitjans de comunicació que en acabar la
presentació interpel·laren tant la consellera i el president com, sobretot, el Sr. Parellada. El
llibre, editat pel CES, ha comptat amb el suport de la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears i el Fons social europeu de la Unió Europea.

 25 de març. Acte institucional de la signatura de la Declaració conjunta dels consells
econòmics i socials de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, document que posa de manifest la
intenció de crear la Xarxa de consells econòmics i socials de l’Euroregió PirineusMediterrània.
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Aquesta declaració és el resultat de l’acord pres durant les Jornades de consells econòmics i
socials de l’Euroregió que tingueren lloc a Palma els passats 24 i 25 de setembre.

Acte institucional de la signatura de la Declaració conjunta dels consells econòmics i socials de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. A la
imatge: Jean Louis Chauzy, Llorenç Huguet; Albert Moragues¸ Josep M. Rañé i Bernard Delran (25 de març)

A l’acte, que té lloc al Consolar de Mar, hi assisteixen Albert Moragues Gomila, conseller de
Presidència de les Illes Balears, en representació del president de les Illes Balears i de
l’Euroregió, i els presidents dels consells econòmics i socials següents:
~

Jean Louis Chauzy, president del Consell Econòmic i Social de la Regió Migdia-Pirineus

~

Bernard Delran, vicepresident delegat del Consell Econòmic i Social de la Regió LlenguadocRosselló

~

Josep M. Rañé i Blasco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

~

Llorenç Huguet Rotger, president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Un cop varen intervenir tots els representants dels CES de l’Euroregió, signaren la Declaració en
presència del conseller de presidència, qui clogué l’acte.

 7 d’abril. Presentació de la publicació del Dictamen 7/2009, sobre l’eficàcia del sistema
educatiu a les Illes Balears.
L’acte, que es féu a la sala d’actes del Parlament de les Illes Balears, fou presidit per la
presidenta del Parlament, M. Antònia Munar Riutort. Els altres membres de la mesa foren
Llorenç Huguet Rotger, el vicepresident primer, Josep Oliver Marí, la vicepresidenta segona,
Margarita Bárez Moreno i la secretària general del CES, Núria García Canals. També hi
assistiren els autors dels annexos del dictamen, l’equip GIFES-UIB (dirigit per Carme Orte
Socias) i Andreu Crespí Plaza. La presentació va comptar amb un nombrós públic.
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Presentació de la publicació del Dictamen 7/2009, sobre l’e•càcia del sistema educatiu a les Illes Balears. L’acte
fou presidit per la presidenta del Parlament, M. Antònia Munar. Els altres membres de la mesa foren el
president del CES, Llorenç Huguet; el vicepresident primer, Josep Oliver,;la vicepresidenta segona,
Margarita Bárez, i la secretària general, Núria García (7 d’abril)

 30 d’abril. Presentació de la publicació de les ponències de lesII Jornades sobre l’Euroregió.
La mesa de presentació, celebrada al Caixafòrum, la formaren: el president del CES, Llorenç
Huguet; Antoni Llompart i Llobera, responsable de Banca Institucional de La Caixa; Jordi
Bayona i Llopis, director general d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea; Núria
García Canals, secretària general del CES; Amadeo Petitbó i Juan, president de la Fundación
Rafael del Pino (que intervení sobre la Directiva sobre la regulació de les activitats de serveis a
la Unió Europea, des de la doctrina de defensa de la competència) i Àngel Torres i Torres,
secretari general de Polítiques Econòmiques i Economia Internacional, del Ministeri
d’Economia i Hisenda (que intervení sobre la mateixa Directiva, però des del punt de vista de la
implementació de la política econòmica de liberalització dels serveis que ha adoptat el
Ministeri d’Economia i Hisenda).
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Mesa de presentació de la publicació II Jornades sobre l’Euroregió. D’esquerra a dreta: Amadeu Petitbò, Antoni Llompart, Llorenç
Huguet, Jordi Bayona, Núria García i Àngel Torres (30 d’abril).

 5 de maig. Nova trobada dels CES de l’Euroregió a la seu del Consell de Treball Econòmic i
Social de Catalunya, organitzada pel CES de les Illes Balears. L’acte seguí el següent
esquema:
-

-

Benvinguda i obertura de la reunió a càrrec del president del CTESC, Josep M. Rañé
i Blasco
Presentació de les propostes (vegeu annex) de:
L’Oficina de l’Euroregió a Barcelona
El CESR Migdia-Pirineus
El CES de les Illes Balears
El CESR Llenguadoc-Rosselló
El CTES de Catalunya
Discussió i debat de cada una de les propostes fetes per les delegacions.
Conclusions
Cloenda de la reunió a càrrec del president del CES de les Illes Balears
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Assistents a la presentació de la publicació II Jornades sobre l’Euroregió (30 d’abril)

PARTICIPANTS
Catalunya
Llenguadoc-Rosselló

Migdia-Pirineus

Oficina de l’Euroregió
Tasque Force de l’Euroregió
Illes Balears

Josep M. Rañé i Blasco
Gérard Maurice
Gérard Matheron
Jean Claude Albert
Jean- Louis Chauzy
Guylaine Astruc
Pascal Astruc
Corinne Bruel
Hervé Ossard
Hélios Gonzalo
Elena Terrazoni
Florence Jacquey
M. Antònia Sabartés i Ruescas
Llorenç Huguet i Rotger
Ferran Navinés Badal

ANNEX
Propostes que presenta el CESR Migdia-Pirineus:
- Xarxa universitat Pirineus-Mediterrània
Projecte campus euroregional
- Euroagrotic
Llançament eurobiocluster sud
Desenvolupament rural sota el caire de pol de competitivitat
- Turisme
Turisme social-solidari
Propostes que presenta el CES de les Illes Balears:
- Accessibilitat i desenvolupament de la cooperació cultural a l’Euroregió gràcies a les noves
tecnologies
- Projecte de responsabilitat social corporativa de les indústries
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-

Projecte GENDERGROWTH, bones pràctiques per tal de prendre consciència del valor
professional de les dones

 25 de maig. Una representació del CES va acudir a la presentació del Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2009-2012, en l’elaboració del qual el CES va
contribuir a través de l’organització de quatre seminaris específics entre març i juny de 2008
(esmentats en l’Informe d’activitats 2008).
 3 de juny. Presentació de la publicació del I Premi d’Investigació del CES i de l’accèssit.
Tengué lloc a la sala de premsa de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. El programa
fou:
20 h
20.05 h
20.10 h
20.15 h
20.25 h
20.35 h

El president del CES inicia l’acte donant la benvinguda als assistents i fa una breu
introducció del I Premi d’Investigació del CES
La rectora de la Universitat de les Illes Balears fa la seva intervenció.
El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació fa la seva
intervenció.
Paco Perales, en representació de l’equip guanyador, fa la seva intervenció
Erik Monreal, intervé com a guanyador de l’accèssit.
El president del CES dona l’acte per conclòs

 20 d’octubre: roda de premsa a la nostra seu amb motiu de la presentació de L’esport a les
Illes Balears. Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Atenen
els mitjans el president, el conseller d’Esports i Joventut, Mateu Cañellas i Martorell, la
secretària general i els dos autors de l’estudi annex: Pere Palou Sampol i Xavier Ponsetí
Verdaguer. Més tard es féu la presentació al públic en general de la publicació a la sala
d’actes de l’edifici de Sa Riera. Formen la mesa de presentació el president, el conseller
d’Esports i Joventut, la secretària general i els dos autors de l’estudi.
 27 de novembre: té lloc al Col·legi d’Advocats la Jornada tancada de presentació de l’Estudi
de diagnosi i prognosi del sistema de salut i dels serveis sanitaris de les Illes Balears. Els
assistents són:

Vicenç Tur Tur
Juan Herranz Bonet
Rafael Borràs Ensenyat
Javier Tejero Isla
Pere Albertí Huguet
Josep Sintes Vinent
Antoni Fuster Miró
Carlos Moreno Gómez
Miguel Ángel Romero
Miguel Herranz Bonet
Diana Borràs Rhodes
José Luis Padín

Membre Comissió Permanent CES, president de la Comissió de
Treball d’Economia i membre de la Comissió de Seguiment de
l’estudi sanitari del CES
Membre Comissió Permanent CES i membre de la Comissió de
Seguiment de l’estudi sanitari del CES
Membre Comissió Permanent CES
Membre Comissió Permanent CES
President Comissió de Treball d’Ocupació CES
Conseller CES i expert designat per CAEB
Gerent UNION BALEAR DE ENTIDADES SANITARIAS (UBES) i
expert designat per CAEB
Conseller CES i expert designat per UGT
Expert designat per UGT
Expert designat per UGT
Consellera CES i experta designat per CCOO
Expert designat per CCOO
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Eusebi Castaño Riera

Luis Miguel Carretero Alcántara
Josep Mª Vicens Gómez
Pilar Sánchez-Cuenca
Guillem López Casasnovas
Gabriel Ferragut
Micaela Comendeiro Maaløe
Llorenç Huguet Rotger
Núria García Canals
Àngels Bellinfante Torres
Ferran Navinés Badal

Cap de servei de Planificació Sanitària Conselleria de Salut (en
representació de Juli Fuster, director general de Planificació i
Finançament de la Conselleria de Salut i membre de la Comissió de
Seguiment de l’estudi sanitari del CES)
Director de Gestió i Planificació de l’Ibsalut i membre de la Comissió
de Seguiment de l’estudi sanitari del CES
Direcció General d’Avaluació i Acreditació de la Conselleria de Salut.
En representació de Joan Llobera Cànaves, director general i membre
de la Comissió de Seguiment de l’estudi sanitari del CES
Consellera CES i membre de la Comissió de Seguiment de l’estudi
sanitari del CES
Director de l’equip que ha elaborat l’Estudi
Membre de l’equip que ha elaborat l’Estudi
Membre de l’equip que ha elaborat l’Estudi
President CES
Secretària general CES
Assessora jurídica CES
Assessor econòmic CES

 9 de desembre: el conseller d’Economia i Hisenda, Carles Manera i Erbina, compareix
davant dels consellers del CES per presentar el Projecte de pressupostos generals 2010 de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

PRESENTACIÓ MEMÒRIA CES 2008
26 d’octubre: es lliura la Memòria sobre l’economia el treball i la societat CES 2008 al Govern de
les Illes Balears, representat pel conseller de Presidència Albert Moragues Gomila en qui delega el
president Antich. Acompanyen el president del CES, Llorenç Huguet Rotger; el vicepresident 1r,
Josep Oliver Marí; la secretària general, Núria Garcia Canals, i l’assessor econòmic i director de la
Memòria, Ferran Navinés Badal.

Imatge del lliurament de la Memòria sobre l’economia el treball i la societat CES 2008 al Govern de les Illes Balears. D’esquerra a dreta: el
conseller de Presidència Albert Moragues; el president del CES, Llorenç Huguet; el vicepresident 1r, Josep Oliver; la secretària general,
Núria Garcia Canals, i l’assessor econòmic i director de la Memòria, Ferran Navinés (26 d’octubre).
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28 d’octubre: roda de premsa per presentar la Memòria sobre l’economia el treball i la societat CES
2008. El president i l’assessor econòmic atenen els mitjans.
29 d’octubre: es presenta la Memòria CES 2008 al públic en general a la sala d’actes del Parlament
.
Formen la mesa de presentació: el president, Llorenç Huguet Rotger; la vicepresidenta del
Parlament, Aina Rado; el vicepresident 1r del CES, Josep Oliver Marí; la secretària general, Núria
García Canals; el president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria, Antoni Llull
Gilet; i Ferran Navinés Badal, l’assessor econòmic i director de la Memòria. L’acte compta amb la
presència de nombrós públic entre el que destacam, entre molts d’altres, la consellera de Treball i
Formació; el conseller de Salut; la presidenta del Consell Consultiu; el secretari general d’UGT i la
secretària general de CCOO.

Es presenta la Memòria CES 2008 al públic en general a la sala d’actes del Parlament (29 d’octubre)

20 de novembre: es presenta la Memòria del CES 2008 al Consell Insular de Menorca. El president
del Consell i president del CESM, Marc Pons Pons, rebé la delegació del CES formada pel president,
Javier Tejero, conseller CES pel CIME; Antonio J. Sintes Pons, antic conseller CES i vicepresident de
CAEB; Josep M. Fortuny Gomila, conseller del CES i director de CAEB Menorca; Josep Sintes
Vinent, conseller CES per CAEB; José Quintana Fullana, conseller CES i president de la Confraria de
Pescadors, a més de l’assessor econòmic i director de la Memòria. Més tard, es féu la presentació a
la sala de plens del Consell de Menorca als mitjans de comunicació i al públic assistent. El director
de la Memòria, exposà les dades més rellevants de la Memòria referides a Menorca.
26 de novembre: presentació de la Memòria CES 2008 al Consell Insular d’Eivissa. El president del
CES fou rebut pel president del Consell d’Eivissa i per Tomàs Méndez Reyes, conseller titular del
Departament de Finances Corporatives. Acompanyaren en aquesta recepció al president del CES:
Enric Moreno Torres, gerent CAEB Eivissa; Mariano Riera, conseller CES i president PIMEEF; Felipe
Zarco Ortega, secretari general Unió Insular Eivissa CCOO i Formentera; Diego Ruiz Molina,
secretari general Unió Insular UGT Eivissa i Formentera; Maria Torres Bonet, consellera suplent CES
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en representació del CIE i l’assessor econòmic i director de la Memòria. Acte seguit, es presentà la
Memòria al públic interessat i a la premsa.
26 de novembre: presentació de la Memòria CES 2008 al Consell Insular de Formentera. El
president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer Ribas, rebé el president i l’assessor econòmic,
acompanyats per Jane Wenham, antiga consellera CES i presidenta PIME Formentera. Just després,
l’assessor econòmic presentà les dades referides especialment a l’Illa al públic i als mitjans.
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