RESUM DE PREMSA DE 13 DE SETEMBRE DE 2012
DICTAMEN SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE SUSPENSIÓ DE LA
LLEI 10/2000, DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS
El Ple del CES, en la sessió celebrada avui, ha aprovat el dictamen 11/2012
sobre l’Avantprojecte de llei de suspensió de la vigència de la Llei que regula el
CES, que implica el tancament del CES sine die, pels motius següents:
1. El CES és un organisme consultiu creat per l’Estatut d’Autonomia (EAIB)
per donar veu a la societat civil organitzada. La seva composició destaca per la
pluralitat dels seus membres, essent una plataforma de diàleg permanent entre
els agents socials entre ells i amb els poders públics.
2. El CES és un òrgan estatutari, no forma part del sector públic instrumental,
que està adscrit o depèn d’alguna conselleria del Govern. És a dir, el CES no
depèn del Govern de les Illes Balears.
3. Una llei ordinària no pot tancar ni suspendre una institució creada per
l’EAIB, que és una Llei orgànica en l’elaboració de la qual han participat tant
el Parlament de les Illes Balears, com les Corts Generals. Per tant, mitjançant
aquest Avantprojecte de llei s’està afectant l’Estatut d’autonomia i el bloc de
constitucionalitat del que formen part tots els estatuts i que és el nucli dur de
l’ordenament jurídic.
4. La suspensió de la vigència de la Llei del CES és un reconeixement implícit
que el CES no es pot suspendre. És a dir, es suspèn la vigència de la Llei per
tancar el CES de manera indirecta ja que en el fons són conscients que no
poden tancar el Consell.

5. L’article únic d’aquest Avantprojecte de llei disposa la suspensió indefinida
de la vigència de la llei del CES. Ara bé, si el motiu de la suspensió és econòmic
i la base és el Pla de reestructuració econòmica 2012-2014, el termini de la
suspensió del CES s’hauria de fixar, com a molt, fins el 2014.
6. L’existència del CES no implica cap duplicitat envers altres institucions. El
CES no és cap delegació del CES d’Espanya, ni el CES d’Espanya compta entre
les seves funcions les pròpies del CES de les Illes Balears. El CES d’Espanya fa
dictàmens sobre projectes de normes del Govern de l’Estat, però no dels
governs autonòmics. De tal manera que si el CES desapareix, ni que sigui
temporalment, les tasques que ha estat duent a terme en els darrers anys es
deixarien de fer. Els consells econòmics i socials autonòmics no dupliquen res,
sinó que són una conseqüència, un element més, del model d’Estat espanyol,
de l’Estat de les Autonomies consagrat en la Constitució, que és un model no
centralitzat.
7. Pel que fa al contingut de l’Avantprojecte de llei pel qual es suspèn la
vigència de la Llei 11/2000 del CES, no fa cap referència a l’article 78 de l’EAIB,
que és l’article que crea aquest Consell. I, si bé tota la justificació sobre la qual
es sustenta la suspensió de la vigència de la llei del CES és econòmica, el
tancament del CES no suposa un estalvi significatiu dels pressuposts generals
de la CAIB.
El pressupost de la Comunitat Autònoma per al 2012 pujava a un total de
3.674.902.322 €, dels quals 583.091 € es destinen al CES, és a dir un 0,016%
del total. Si seguim l’argument del Govern que l’estalvi és total, això és el que
s’estalviaria, un 0,016%. Si tenim en compte, tal i com es desenvolupa en el
dictamen, que hi ha despeses que el Govern haurà d’assumir igualment en els
seus pressuposts, l’estalvi és molt inferior. Serien al voltant de 175.000 €, és a
dir, un 0,00476% dels pressuposts de la CAIB.

El dictamen 11/2012 es troba publicat en la web del CES http://ces.caib.es

