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9

i

nforme d’activitats

2003

1.1. EL CES, UN ÒRGAN CONSULTIU CREAT PER L’ESTATUT
D’AUTONOMIA
A la comunitat autònoma de les Illes Balears el Consell Econòmic i Social és un
òrgan de rellevància estatutària. L’article 42 de l’Estatut d’autonomia regula
expressament la nostra institució i considera que:
“1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i
social.
2. Una llei del Parlament en regularà la composició, la designació dels seus
membres, l’organització i les funcions”.
1.1.1. Naturalesa
Atesa la definició de l’Estatut d’autonomia, el CES s’ha de considerar essencialment un òrgan consultiu de la comunitat autònoma en matèria econòmica i
social. D’aquesta manera s’ha recollit en la Llei 10/2000, de 30 de novembre:
“El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de
caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears”.
No és un òrgan de consulta exclusivament del Govern de les Illes Balears, tot i
que aquest sigui qui està obligat a fer consulta i fa la majoria de sol·licituds de
dictamen. Per això, poden demanar un dictamen o un informe del CES les altres
administracions públiques -els consells insulars, els ajuntaments- i fins i tot
estan legitimades per sol·licitar informe les organitzacions i les institucions que
estan representades en el mateix Consell.

Des del punt de vista de l’entramat institucional de les Illes Balears, el CES es
configura com un ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’actuar, que disposa d’autonomia orgànica i funcional per acomplirne les finalitats. Les relacions amb el Govern de les Illes Balears s’articulen a
través de la conselleria competent en matèria de treball.
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creat per l’Estatut d’autonomia

Tampoc no hem d’oblidar l’autonomia de la qual gaudeix el CES per poder dur
a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació. Per tant, el CES pot informar d’una matèria a
iniciativa pròpia, sense necessitat de l’existència prèvia d’una sol·licitud.
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1.1.2. Funció institucional
Dins de l’àmbit dels òrgans consultius de les Illes Balears, el Consell és l’òrgan
que dóna veu a la societat civil organitzada. En el seu si hi participen, estudien,
deliberen, assessoren i proposen les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals més representatives i distintes organitzacions i institucions de
rellevància per a la nostra societat. Així mateix, el Govern i els consells insulars
hi designen uns experts en matèria econòmica, social o mediambiental.
D’això se’n deriva que el CES és una institució que pretén l’elaboració d’opinions consensuades entre les diverses forces que hi són representades, per tal
d’influir i de participar en el procés d’elaboració de les normes legals i reglamentàries que toquin aspectes econòmics i socials. Igualment és un centre de
confluència d’opinió i d’anàlisi sobre aquestes matèries que fa un esforç per tal
d’acordar criteris comuns que reflecteixin les preocupacions i els anhels dels
ciutadans de les Illes Balears.

1.2. LA REGULACIÓ DEL CES
En compliment del dictat de l’Estatut, el Consell és regulat per una llei i, per tal
de determinar la seva organització i funcionament, es desplega a través d’un
reglament. En l’apèndix trobareu el text actualitzat i complet de les dues normes.
1.2.1. La Llei del CES
A través de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, publicada en el BOIB núm. 150
de 19 de desembre, es va donar la regulació principal de la nostra institució.
La Llei té l’estructura següent:
•

Exposició de motius

En la qual es donen els trets principals del CES: el consens, la imparcialitat, la
independència, la varietat i la pluralitat de la procedència dels seus membres, la
seva funció consultiva àmplia i autonomia funcional.

Regulació

•

Títol I. Disposicions generals

En el qual amb, els articles 1, 2 i 3, es regula, respectivament, la naturalesa i el
règim jurídic, les funcions i el termini d’evacuació de dictàmens.
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Títol II. Composició del Consell Econòmic i Social

Als articles 4 al 8 es tracta de la composició del CES, la designació i el nomenament dels consellers, el seu mandat, el cessament i les incompatibilitats.
•

Títol III. Òrgans i funcionament

Els articles 9 al 16 que conformen aquest títol estan dedicats a la descripció dels
òrgans del CES: el president, els vicepresidents, la Secretaria General, el Ple,
funcionament del Ple, la Comissió Permanent i les comissions de treball.
•

Títol IV. Règim economicofinancer i de personal del Consell Econòmic
i Social

Aquest títol està integrat pels articles 17 al 19, els quals tracten del règim econòmic, del règim de personal i de les indemnitzacions.
La llei es tanca amb dues disposicions addicionals, tres disposicions transitòries
i dues disposicions finals.
1.2.2. El Reglament d’organització i funcionament
El 25 de setembre de 2001 el Ple del Consell aprovà el Reglament d’organització i funcionament, el qual, un cop aprovat pel Consell de Govern de les Illes
Balears, fou publicat com a Decret 128/2001, de 9 de novembre, en el BOIB
núm. 140, de 22 de novembre.
1.2.3. Altres normes
Es pot establir que el CES és regulat per la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
pel Decret 128/2001, de 9 de novembre, per les disposicions complementàries
que acaben de configurar el seu marc financer, com és la Llei de pressuposts
generals de 2002 de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Llei 19/2001,
de 31 de desembre i, supletòriament, en tot allò que no és previst en la seva llei
i reglament, per les disposicions de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Especialment el capítol II del títol II d’aquesta llei.

Regulació

Existeix una aplicació directa de la Llei 30/92, quant als títols VII i VIII, respecte
de la revisió en via administrativa dels actes del Consell i les reclamacions prèvies a les accions civils i laborals.
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També s’han de considerar normativa complementària del CES:
-

-

-

El Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries
per al desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
publicat en el BOIB núm. 70, del 12 de juny. Aquesta norma conté les
bases inicials per tal de configurar les primeres passes de la institució.
El Decret 131/2002, de 18 d’octubre, sobre percepció d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les
sessions del Consell Econòmic i Social, publicat al BOIB núm. 128, de
24 d’octubre, que deroga la disposició addicional segona del
Reglament d’organització i funcionament.
Tots aquells decrets que en compliment del núm. 4 de l’article 5 de la Llei
10/2000 s’han aprovat pel Consell de Govern per fer els nomenaments i
els cessaments dels membres del CES, el president i el secretari general
(l’annex II conté una relació dels decrets esmentats pel que fa al 2003).

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

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

Composició i òrgans

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

Un representant del sector agrari.
Un representant del sector pesquer.
Un representant del sector d’economia social.
Un representant de les associacions de consumidors i usuaris.
Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
Un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals.
- Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin
com a finalitat principal la protecció del medi ambient.
- Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits
entre persones amb especial preparació i de prestigi reconegut en
l’àmbit corresponent. Tres a proposta dels consells insulars i dos a
proposta del Govern de les Illes Balears.
Cada una de les organitzacions, sectors i administracions amb presència als distints grups pot designar un nombre de suplents igual al de vocals titulars que tingui
en el Consell, els quals exerciran les funcions dels membres titulars en els supòsits i condicions prevists en el Reglament d’organització i funcionament del CES.
El CES funciona tot atenent un esquema orgànic que distingeix òrgans col·lectius i òrgans unipersonals.
Els òrgans col·lectius són: el Ple, la Comissió Permanent i les comissions de treball.
Els òrgans unipersonals són el president, els dos vicepresidents i el secretari
general.
1.3.2. El Ple
El Ple és l’òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell
Econòmic i Social i està integrat per la totalitat dels seus membres, sota la direcció del president i assistit pel secretari general.
Les competències del Ple són molt importants i es classifiquen de la següent
manera:

a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d’organització i funcionament
per majoria dels dos terços dels seus membres i trametre’l al Consell
de Govern perquè l’aprovi i el publiqui.
c) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
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d) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l’exercici de les funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
e) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del
Consell, d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre.
f) Aprovar la memòria anual.
g) Elegir els vicepresidents.
h) Decidir l’exercici d’accions administratives i la defensa del Consell
davant altres administracions públiques en via administrativa.
i) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li venguin reconegudes en les lleis i els reglaments que regulen aquesta matèria, com a
òrgan col·legiat superior de decisió i formació de la voluntat de la institució.
1.3.2.2. Competències consultives i d’informe
a) Emetre els dictàmens i atendre les consultes que sol·licitin el Govern o
les entitats i organitzacions que integren el Consell.
b) Aprovar els estudis o informes elaborats a sol·licitud del Govern o a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.
c) Acordar l’elaboració d’estudis o informes per iniciativa pròpia i, si és
procedent, aprovar-los.
Finalment, el Ple assumeix totes aquelles altres atribucions que no estiguin
assignades de manera expressa a altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
El Ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre.
Així mateix, per iniciativa del president, si ho acorda la Comissió Permanent o
mitjançant sol·licitud d’un terç dels consellers adreçada al president, pot reunirse en sessió extraordinària.
1.3.2.3. Sessions del Ple durant l’any 2003

PLENS ORDINARIS:

Composició i òrgans

Ple 1/2003, de 26 de març
Es tractaren les qüestions següents:
➢ Informe de la Presidència del CES.
➢ Aprovació del Dictamen 3/2003, sobre el Projecte de decret pel qual
s’aprova la carta dels drets dels ciutadans.
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➢ Informació sobre els estudis en curs. Noves iniciatives.
➢ Relació de cooperació amb el Cercle d’Economia.

Ple 2/2003, de 25 de juny
Es tractaren les qüestions següents:
➢ Informe de la Presidència del CES.
➢ Aprovació del Dictamen sobre el treball fix discontinu a les Illes
Balears.
➢ Aprovació dels suggeriments al Govern corresponents a la Memòria del
CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Conferència “Cómo afecta la regulación del comercio electrónico a
turistas y consumidores en la CAIB”, a càrrec del professor Santiago
Cavanillas Múgica, catedràtic de dret civil de la UIB i director del Centre
d’Estudis de Dret i Informàtica de les Illes Balears (CEDIB).

Ple 3/2003, de 24 de setembre
Es tractaren les qüestions següents:
➢ Informació sobre els canvis en el grup III i les conseqüències d’aquests
canvis en el Ple i les comissions de treball.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre les publicacions i estudis en curs.
➢ Aprovació del pressupost del CES per a l’any 2004.
➢ Reunió de tots els CES de l’Estat a Cuenca.
➢ Substitució de les denominacions “sector agrari” i “sector pesquer” per
“sector primari - sector agrari” i “sector primari - sector pesquer”.

Ple 4/2003, de 17 de desembre

➢ Informe de la Presidència.
➢ Canvis en l’organització sindical Comissions Obreres (CCOO) que
afecten la composició del grup II. Proposta de nomenament del vicepresident II del CES i del president de la Comissió de Treball
d’Ocupació i Relacions Laborals.
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➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2002 i propostes per a la constitució de la corresponent comissió de treball.
➢ Informació sobre els estudis en curs.
➢ Informació sobre la determinació de la matèria econòmica i social com
a àmbit dels dictàmens del CES.
➢ Calendari de sessions per a 2004.
➢ Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per la
qual s’anul·la la Resolució del conseller de Treball i Formació de 30 de
març de 1998 per la qual es reconeix a la confederació de la Petita i
Mitjana Empresa de Balears (PIMEB) la seva consideració d’associació empresarial més representativa en l’àmbit de la CAIB.
➢ Felicitació pel 25è aniversari de la Constitució Espanyola.

PLENS EXTRAORDINARIS
Ple E 1/2003 de 26 de febrer
Es tractaren les qüestions següents:

Composició i òrgans

➢ Exposició per part del professor Bricall sobre l’informe que ha elaborat
sobre el primer Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les
Illes Balears.
➢ Aprovació del Dictamen sobre el Pla de recerca i desenvolupament
tecnològic de les Illes Balears.
➢ Informació sobre les tasques de la Comissió de Treball d’Ocupació i
Relacions Laborals en relació a l’estudi tècnic sobre el qual s’ha de
fonamentar el Dictamen relatiu als índexs de qualitat en el treball a les
Illes Balears.
➢ Informació sobre l’aprovació del Dictamen 1/2003, relatiu al Projecte de
decret de modificació del Decret 89/1997, de 4 de juliol, que regula el
règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari que
ocupa llocs de treball al Servei Balear de la Salut.
➢ Aprovació de l’Informe d’activitats del CES 2002.
➢ Modificació de la Relació de llocs de feina del Consell Econòmic i
Social.
➢ Proposta de dictamen a iniciativa pròpia sobre l’elaboració d’estadístiques a les Illes Balears.
➢ Informació sobre l’elaboració de Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2002: acords de les comissions
de treball.
➢ Informació sobre la pàgina web del CES.
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➢ Informació de la visita al CES de la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears.
➢ Aprovació d’una declaració institucional sobre la preocupació per la
situació prebèl·lica.
1.3.2.4. Modificacions en la composició del Ple
Els canvis, durant el 2003, han afectat notablement la composició anterior del
grup II i del grup III. En canvi, el grup I no ha sofert cap modificació. Es mostren
els esmentats canvis per l’ordre cronològic de quan es produïren:
CONSELLERS TITULARS
Consellers que han cessat

Consellers nomenats
en el seu lloc:
Sra. Jerònima Bonafé Ramis (grup III)

Sr. Carles Manera Erbina (grup III)

Sr. José Ignacio Aguiló Fuster (grup III)

Sr. Joan Rita Larrucea (grup III)

Sr. Luis Vallcaneras Nebot (grup III)

Sr. Bartomeu Bennàssar Vicens

Sr. Esteban Bardolet Jané (grup III)

Sr. Francesc Planells Costa (grup III)

Sr. Bartolomé Planells Planells (grup III)

Sr. Rafel Dalmau i Maimó (grup III)

Sr. Gabriel Company Bauzá (grup III)

Sr. Antoni Riera Ribes (grup III)

Sr. José Domingo Bonnín Forteza
(grup III)

Sr. Joan Mayol Serra (grup III)

Sr. Jeroni Albertí Picornell (grup III)

Sra. Lourdes Ramis Rebassa (grup III)

Sr. Antoni Fuster Zanoguera (grup III)

Sra. Claudia de Haro i Porres (grup III)

Sra. Margarita Bordoy Seguí (grup III)

Sra. Agustina Canosa Valdomar (grup II)

Sr. Manuel Cámara Fernández (grup II)

Sr. José Antonio Carmona Montalbán
(grup II)

Sra. Eva Cerdeiriña Outerial (grup II)

Sr. Ramon Carreras Torrent (grup II)

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Ernest Suriá Ruiz (grup II)

Sr. Ricardo Caro López (grup II)

Sr. José Luís Reina Segura (grup II)

Sra. Marta Balcells Martí (grup II)

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Fernando Galán Guerrero (grup II)

Sra. María del Mar Mañas Molina
(grup III)

Sr. Javier Tejero Isla (grup III)

Composició i òrgans

Sra. Dolors Talens Aguiló (grup III)
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CONSELLERS SUPLENTS
Consellers que han cessat

Consellers nomenats
en el seu lloc

Sra. Jerònima Bonafé Ramis (grup III)
Sra. Remedios Roqueta Buj (grup III)

Sra. Margalida Payeras Llodrá (grup III)

Sr. Miquel Àngel March Cerdà (grup III)
Sr. Joan Josep Mas Tugores (grup III)

Sr. Mario García Trujillo (grup III)

Sra. Antònia Llitrà Cifre (grup III)

Sr. Antoni Garau Bonnín (grup III)

Sr. Javier Bustamante Moreno (grup III)
Sra. Antònia Comas i Falconer (grup III)

Sr. Magdalena Bordoy Seguí (grup III)

Sr. Baltasar Piñeiro Picó (grup II)

Sr. Rafael Borràs Enseñat (grup II)

Sr. Rafael Borràs Enseñat (grup II)

Sra. Assumpta Massanet Cassanoves
(grup II)

Sr. Juan Ortiz Cerdà (grup II)

Sr. Josep A. Carmona Montalbán
(grup II)

Sr. Bernat Riutort Serra (grup II)

Sr. Ramon Carreras Torrent (grup II)

Sr. Alexandre Miquel Novajra (grup II)

Sr. Mariano Izquierdo García (grup II)

Sra. Raquel Martín Jaurieta (grup II)

Sr. Celedonio Barredo Villar (grup II)

1.3.3. La Comissió Permanent
La Comissió Permanent està formada pel president i sis vocals, dos per cada
grup.
Serà secretari de la Comissió Permanent amb veu i sense vot el secretari general del Consell.

Composició i òrgans

La Comissió Permanent, sota la direcció del president i assistida pel secretari
general, té un seguit de competències que poden classificar-se de la manera
següent:
1.3.3.1. Competències relacionades amb la direcció del CES
a) Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de les línies generals
d’actuació del Consell, aprovades pel Ple.
b) Col·laborar amb el president en la direcció de l’actuació del Consell.
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c) Atès el que preveu el núm. 2 de l’article 2 de la Llei 10/2000, decidir la
contractació de dictàmens o consultes externes, a iniciativa pròpia o a
proposta del president, de les comissions de treball o dels grups de
representació del Consell.
d) Elevar al president la proposta de fixació de l’ordre del dia de les sessions del Ple i la data de la seva celebració, tot tenint en compte les
peticions que s’hagin formulat, atès l’article 31 del Reglament.
e) Sol·licitar la convocatòria de sessions extraordinàries del Ple que ha de
convocar el president en el termini màxim de quinze dies, comptadors
des de la data de la sol·licitud, i conèixer les convocatòries d’aquest
tipus que facin el president o dotze consellers.
f) Conèixer, en tots aquells casos que ho trobi oportú, la preparació de la
documentació, informes i estudis necessaris per al millor coneixement
pels membres del Consell dels temes que s’hagin de tractar en el Ple.
g) Aprovar la proposta inicial de l’Avantprojecte del pressupost del Consell
que li presenti el president com a tràmit previ per a la seva elevació al
Ple i la seva aprovació i conèixer trimestralment la seva execució.
h) Supervisar les activitats del Consell, fixar el seu calendari i coordinar
els treballs dels distints òrgans col·legiats i les seves comissions.
i) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li siguin reconegudes en les lleis i reglaments que regulen aquesta matèria, com a
òrgan col·legiat del Consell, i totes aquelles que en aquesta matèria li
siguin delegades pel Ple.

a) Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes formulades en el Consell, d’acord amb allò previst en el Reglament.
b) Atès el que preveu el núm. 3, de l’article 2, de la Llei 10/2000, per la
qual es regula el Consell, decidir l’obertura del tràmit d’audiència a
organitzacions sindicals i/o empresarials que no formin part del
Consell, tant a iniciativa pròpia com a proposta del president, de les
comissions de treball o dels grups de representació del Consell. En
queden exclosos aquells casos en què l’audiència és preceptiva.
c) Emetre dictàmens que expressin el parer del Consell quan, en aplicació de l’article 15 núm. 1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, el Ple
li hagués delegat aquesta matèria.
d) Fixar les directrius i disposar tot el que sigui necessari per elaborar
l’esborrany de la Memòria prevista en la lletra e) del núm. 1 de l’article
2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
e) Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell, i
informar de tot això el Ple, almenys, un cop a l’any.
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Naturalment la Comissió Permanent és competent per desplegar aquelles competències que li pertoquin per delegació del Ple o que es determinin en el Reglament o en una altra norma.
1.3.3.3. Sessions de la Comissió Permanent durant el 2003:
SESSIONS ORDINÀRIES
Sessió 1/2003, de 22 de gener
Qüestions tractades:
➢ Informe sobre la liquidació final del pressuposts del 2002 i l’aprovació
per la Llei de pressuposts del 2003 dels corresponents al CES.
➢ Informe sobre l’acceptació dels canvis de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, en matèria de personal del CES.
➢ Informe sobre la distribució de la Memòria socioeconòmica de les Illes
Balears 2001, la seva incorporació a la pàgina web i en un CD-ROM.
➢ Informació sobre l’elaboració de l’Informe d’activitats del 2002.
➢ Informe sobre l’evolució i la presentació als consellers de la pàgina
web del CES.
➢ Previsió dels treballs i tasques que durant el 2003 executarà el CES.
➢ Informació sobre les tasques relacionades amb la manca de remissió al
CES de determinats avantprojectes de llei: Conselleria de Medi Ambient.
➢ Informació sobre el seminari d’Agroilla.

Sessió 2/2003, de 19 de febrer
Qüestions tractades:

Composició i òrgans

➢ Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II del CES.
➢ Informació dels dictàmens que estan en fase de tramitació:
- Dictamen 1/2003 sobre el Projecte de decret que modifica el Decret
88/1997, que regula el règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari que ocupa llocs de treball al Servei Balear de la Salut.
- Dictamen 2/2003, sobre el primer Pla de recerca i desenvolupament
de les Illes Balears.
➢ Informació sobre els estudis en curs.
➢ Informació sobre les discussions que s’han tingut en les comissions de
Treball del CES sobre els col·laboradors, metodologia i contingut de la
Memòria del CES 2002.
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➢ Informació sobre la reunió mantinguda amb el director general de
Personal sobre la situació del personal del CES.
➢ Participació al debat sobre El Futur d’Europa.
➢ Anunci de la presentació en el CES el mes de març de l’estudi
Situación actual y perspectivas de la industria en Mallorca. Bases para
una contribución a la reflexión sobre su futuro (Cercle d’Economia).
➢ Col·laboració financera d’entitats de crèdit per a l’edició de treballs del CES.
➢ Informació sobre la visita de la consellera de Medi Ambient al CES.
➢ Anunci del seminari sobre Agroilla per al 28 de febrer de 2003.

Sessió 3/2003, de 19 de març
Qüestions tractades:
➢ Informació sobre la tramitació de la concessió d’ajuts a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II del CES.
➢ Informació sobre els estudis en curs. Noves iniciatives.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES 2002.
➢ Ubicació de la seu del CES
➢ Anunci de la presentació de l’estudi Situación actual y perspectivas de
la industria en Mallorca. Bases para una contribución a la reflexión
sobre su futuro (Cercle d’Economia) per al dia 19 de març de 2003.
➢ Seguiment del projectes del CES.
➢ Subscripció del CES a la revista ONA.
➢ Compra d’exemplars de la revista SUS.

Sessió 4/2003, de 30 d’abril

➢ Aprovació dels dictàmens següents:
- Dictamen núm. 5/2003, sobre el Projecte de decret pel qual es regula la qualificació de les iniciatives empresarials d’inserció i es crea el
registre d’iniciatives empresarials d’inserció de les Illes Balears.
- Dictamen núm. 6/2003, sobre el cas Agroilla, com a exemple de
bones pràctiques de gestió agrícola.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES 2002.
➢ Informació sobre la situació del pressupost del CES.
➢ Possibilitat de participar en un estudi sobre associacionisme empresarial, dirigit pel professor José María Zufiaur Narvaiza, en el marc d’un
projecte europeu.
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➢ Valoració positiva del projecte EU.R.DEBAT.
➢ Anunci què tindrà lloc a Palma una sessió del grup d’estudi encarregat
d’elaborar el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre
turisme sostenible.
➢ Informació sobre la manca de tramesa al CES de l’Avantprojecte de llei
sobre organització institucional de la UIB, així com de la problemàtica generalitzada a tots els CES sobre manca de tramesa d’avantprojectes de llei.

Sessió 5/2003, de 21 de maig
Qüestions tractades:
➢ Informació sobre els estudis en curs.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES 2002.
➢ Informació sobre l’escrit enviat a la Conselleria d’Educació i Cultura en
relació a la manca de tramesa de l’Avantprojecte de llei d’organització
institucional del sistema universitari.
➢ Organització de la sessió del grup d’estudi encarregat d’elaborar el
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre turisme sostenible a Palma al mes de setembre.
➢ Informació sobre la jornada de documentalistes i secretaris generals
dels CES de l’Estat i autonòmics a Santander, els dies 12 i 13 de maig.
➢ Necessitat de revisar la pàgina web del CES.
➢ Compra d’un programa informàtic de gestió de biblioteques.
➢ Petició de propostes per a la preparació de les jornades i estudi sobre
el sector de la construcció.

Sessió 6/2003, de 18 de juny
Qüestions tractades:
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➢ Informació sobre els estudis en curs.
➢ Informació sobre el contingut del pròxim Ple de dia 25 de juny
(Suggeriments, Dictamen sobre el treball fix discontinu, etc.).
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES 2002.
➢ Sol·licitud de Dictamen sobre investigació de les patologies laborals en
el sector de l’hoteleria, a instància de la Conselleria de Treball i
Formació i de l’Ajuntament de Calvià.
➢ Visita al CES estatal amb motiu de la commemoració de l’Institut de
Reformes Socials.
➢ Anunci de la sessió del grup d’estudi encarregat d’elaborar el Dictamen
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del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre turisme sostenible a
Palma, el dia 10 de setembre.
➢ Sol·licitud d’entrevista del president del CES amb el rei d’Espanya.
➢ Presentació de la proposta per elaborar un estudi sobre indicadors
socials com a instrument per elaborar el balanç social.

Sessió 7/2003, de 23 de juliol
Qüestions tractades:
➢ Aprovació dels dictàmens següents:
- Dictamen núm. 9/2003, sobre els índexs de qualitat en el treball.
- Dictamen núm. 10/2003, sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol
de tècnic en conducció d’activitats fisioesportives en el medi natural.
- Dictamen 11/2003, sobre el Projecte de decret pel qual es regulen
els requisits mínims exigibles per a l’obertura d’establiments de
perruqueria, estètica i assessoria d’imatge personal.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre les publicacions i els estudis en curs.
➢ Informació sobre l’execució del pressupost durant el segon trimestre de
2003.
➢ Assistència a la presentació de la Memòria del CES de l’Estat 2002.
➢ Informació sobre la presentació del llibre d’Agroilla.
➢ Informació sobre l’entrevista i visita al CES del conseller de Treball i
Formació.
➢ Informació sobre la visita als diferents grups parlamentaris.
➢ Informació sobre la visita al president del Parlament.
➢ Informació sobre el lliurament al Govern dels suggeriments corresponents a la Memòria del CES 2002.
➢ Informació sobre els canvis en el grup III del CES.

Sessió 8/2003, de 17 de setembre

➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre les publicacions i estudis en curs.
➢ Informació sobre el pressupost del CES per a l’any 2004.
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➢ Col·laboració del CES amb la Fundació KOVACKS.
➢ Informació sobre els canvis en el grup III.
➢ Informació sobre la sessió del grup d’estudi encarregat d’elaborar el
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre turisme sostenible.
➢ Sol·licitud d’entrevista del president del CES amb el president del Govern.
➢ Sol·licitud d’entrevista del president del CES amb el rei d’Espanya.
➢ Informació sobre la trobada dels CES de l’Estat a Cuenca.

Sessió 9/2003, de 22 d’octubre
Qüestions tractades:
➢ Proposta de composició de la Comissió de Treball de la Memòria del
CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2003.
➢ Informació sobre l’elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre les publicacions i estudis en curs.
➢ Informació sobre l’estudi de la negociació col·lectiva.
➢ Informació sobre l’execució del pressupost del CES 2003.
➢ Informació sobre la reunió dels CES d’Espanya a Cuenca.
➢ Presentació del llibre d’Agroilla a ESADE.
➢ Informació sobre les visites institucionals als consellers de Presidència i
Esports, Educació i Cultura, Economia, Hisenda i Innovació i Salut i Consum.
➢ Anunci de la visita a la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals del Govern de les Illes Balears.
➢ Programació de les visites a organitzacions relacionades amb l’àrea
social del CES.
➢ Informació sobre la manca de tramesa al CES de l’Avantprojecte de llei
de modificació de les Directrius d’Ordenació Territorial i de
l’Avantprojecte de llei d’acompanyament als pressuposts.
➢ Recerca d’un local sense barreres arquitectòniques per dur a terme la
propera sessió del Ple.
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Sessió 10/2003, de 19 de novembre
Qüestions tractades:
➢ Informació sobre la presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre visites institucionals a organitzacions socials.
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➢ Informació sobre les publicacions i estudis en curs.
➢ Proposta dels estudis sobre el model de balanç social i sobre la inserció laboral de discapacitats.
➢ Concurs oposició per ocupar el lloc de documentalista del CES.
➢ Cessament de la consellera Mª del Mar Mañas Molina i nomenament,
en el seu lloc, del conseller Javier Tejero Isla.
➢ Informació sobre les visites institucionals als consellers d’Agricultura i
Comerç, Obres Públiques, Vicepresidència i Relacions Institucionals.
Anunci de properes visites a les conselleries de Turisme i Medi
Ambient.
➢ Informació sobre els contactes i visites rebudes de diversos periodistes
especialitzats per conèixer el CES.
➢ Anunci de la presentació del llibre d’Agroilla a Esade (Barcelona) el
proper dia 17 de desembre.
➢ Escrit de recomanació al Govern sobre la preceptivitat de la sol·licitud
de dictamen al CES.
➢ Substitució del conseller Mateu Alorda Pascual pel conseller Manuel
Cámara Fernández en la vicepresidència del CES i del conseller Josep
Navarro Campos pel conseller Manuel Pelarda Ferrando en la presidència de la Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals.

Sessió 11/2003, de 10 de desembre

➢ Informació sobre la presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2002.
➢ Informació sobre visites institucionals a organitzacions socials.
➢ Informació sobre les publicacions i estudis en curs.
➢ Proposta de calendari de sessions per a l’any 2004.
➢ Proposta d’elaboració d’un treball sobre el sector de la construcció.
➢ Informació sobre l’obligació de sol·licitar dictamen al CES. Àmbit material del Consell.
➢ Propostes per a la composició de la Comissió de Treball de la Memòria
del CES sobre l’economia, el treball i la societat 2003. Propostes per a
l’aprovació en la sessió del Ple de dia 17 de desembre de 2003.
➢ Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per la
qual s’anul·la la Resolució del conseller de Treball i Formació de 30 de
març de 1998 per la qual es reconeix a la confederació de la Petita i
Mitjana Empresa de Balears (PIMEB) la seva consideració d’associació empresarial més representativa en l’àmbit de la CAIB.
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SESSIONS EXTRAORDINÀRIES
Sessió E 1/2003, de 7 d’abril
Qüestions tractades:
➢ Aprovació del Dictamen núm. 4 /2003, relatiu al Projecte de decret pel qual
es modifica el Decret 92/1989, de 19 d’octubre, de regulació d’òrgans rectors de les caixes d’estalvis amb domicili social a les Illes Balears, i es regula l’obra social de les caixes d’estalvis que operin a les Illes Balears.
➢ Anunci de les sessions del debat internacional corresponent al projecte EU.R.DEBAT, per als dies 11 i 12 d’abril.
➢ Informació sobre la trobada dels CES de l’Estat a Toledo, els dies 3 i 4
d’abril.
➢ Informació sobre la base de dades conjunta per a tots els CES.
➢ Informació sobre la proposta del CES europeu perquè tengui lloc a
Palma la reunió del grup d’estudi encarregat d’elaborar el Dictamen del
Comitè Econòmic i Social Europeu sobre turisme sostenible.

Sessió E 2/2003, de 31 de juliol
Qüestions tractades:
➢ Aprovació del Dictamen núm. 12/2003, sobre el Projecte de decret pel
qual s’aprova el reglament que regula l’exigència dels coneixements de
llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció
pública i per a l’ocupació de llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Finalment, durant l’exercici de 2003 s’han produït les modificacions següents en
la composició de la Comissió Permanent:

Composició i òrgans

Membres titulars que han cessat

Membres titulars
nomenats en el seu lloc

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Manuel Cámara Fernández (grup II)

Sra. Dolors Talens Aguiló (grup III)

Sra. Jerònima Bonafé Ramis (grup III)

Sra. Jerònima Bonafé (grup III)

Sr. Gabriel Company Bauzà (grup III)

Sra. Lourdes Ramis (grup III)

Sr. Antoni Fuster Zanoguera (grup III)
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Membres suplents
nomenats en el seu lloc

Membres suplents que han cessat
Sr. Ernest Suriá Ruiz (grup II)

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Joan Rita Larrucea (grup III)

Sr. Luis Vallcaneras Nebot (grup III)

Sr. Joan Mayol Serra (grup III)

Sr. Bartolomé Planells Planells (grup III)

1.3.4. Les comissions de treball
Les comissions de treball són grups d’estudi per elaborar informes, projectes o
propostes per sotmetre’ls al Ple del Consell Econòmic i Social. Són la unitat
bàsica del treball del CES.
El Ple pot constituir les comissions de treball que cregui oportunes i en determinarà la composició i la seva presidència. En tot cas tendran un mínim de tres
membres i un màxim de nou membres del Consell.
En la composició de les comissions de treball que es creïn s’ha de respectar la
proporcionalitat dels diferents grups que integren el Consell Econòmic i Social.
Cada organització o grup pot substituir, en tot moment, qualsevol dels membres
que el representin en les comissions de treball, i designar en el mateix acte el
substitut.
A instància de la comissió de treball respectiva o dels seus membres poden
assistir a les seves reunions, amb veu però sense vot, tècnics assessors o
especialistes.
El Ple pot determinar l’existència de comissions de treball permanents i específiques.
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Seran comissions permanents totes aquelles que el Ple creï amb aquesta naturalesa. Les comissions de treball específiques es dedicaran a l’elaboració dels
estudis, informes i dictàmens que particularment se’ls encomani en l’acord del
Ple per a la seva constitució, i finalitzaran la seva funció un cop s’hagi confeccionat l’estudi, informe o dictamen corresponent. L’acord de la seva creació
determinarà el termini màxim en què han d’acomplir el seu objecte.
Són comissions permanents les següents:
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1.3.4.1. Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i
Medi Ambient
Aquesta comissió s’ocupa de les matèries següents:
➢ Economia i fiscalitat.
➢ Unió Europea, desenvolupament regional i cooperació al desenvolupament (fons estructurals, programes europeus).
➢ Agricultura i pesca.
➢ Polítiques sectorials i de medi ambient.
➢ Ordenació del territori, habitatge i transports.
Durant l’any 2003 s’ha reunit en 9 ocasions per tal d’emetre la proposta de 3 dictàmens i col·laborar en la confecció de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2002.
Modificacions en la composició de la Comissió de Treball en el 2003
Membres titulars que en surten

Membres titulars
que hi entren en el seu lloc

Sr. José Luis Reina Segura (grup II)

Sr. Manuel Cámara Fernández (grup II)

Sr. Carles Manera Erbina (grup III)

Sr. José Ignacio Aguiló Fuster (grup III)

Sr. Rafel Dalmau Maimó (grup III)

Sr. Esteve Bardolet Jané (grup III)

Membres suplents que en surten

Membres suplents
que hi entren en el seu lloc

Sr. Alexandre Miquel Novajra (grup II)

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Miquel Alenyà Fuster (grup III)

Sra. Margalida Payeras Llodrà (grup III)

Sr. Joan Mayol Serra (grup III)

Sr. Gabriel Company Bauzà (grup III)

1.3.4.2. Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Aquesta comissió s’ocupa de les matèries següents:
Composició i òrgans

➢
➢
➢
➢
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Ocupació i Seguretat Social.
Polítiques actives per a l’ocupació.
Relacions laborals, riscs laborals.
Formació professional i polítiques d’ocupació relacionades amb els
fons estructurals de la Unió Europea.
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Durant l’any 2003 s’ha reunit en 9 ocasions per tal d’emetre la proposta de 3 dictàmens i col·laborar en la confecció de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2002.
Modificacions en la composició de la Comissió de Treball en el 2003
La presidència d’aquesta Comissió, per acord del Ple 4/2003, de 17 de desembre, passa del Sr. Josep Navarro Campos al Sr. Manuel Pelarda Ferrando.
Membres titulars
que hi entren en el seu lloc

Membres titulars que en surten
Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sr. Fernando Galán Guerrero (grup II)

Sra. Dolors Talens Aguiló (grup III)

Sra. Jerònima Bonafé Ramis (grup III)

Sr. Francesc Planells Costa (grup III)

Sr. Bartolomé Planells Planells (grup III)
Membres suplents
que hi entren en el seu lloc

Membres suplents que en surten
Sra. Raquel Martín Jaurieta (grup II)

Sr. Josep Navarro Campos (grup II)

Sra. Mª del Mar Mañas Molina (grup III)

Sr. Javier Tejero Isla (grup III)

Sra. Lourdes Ramis Rebassa (grup III)

Sr. Jeroni Albertí Picornell (grup III)

1.3.4.3. Comissió de Treball d’Àrea Social
Aquesta comissió s’ocupa de les matèries següents:
Salut i consum.
Serveis socials.
Dona.
Joventut.
Tercera edat.
Minusvàlids.
Immigració.
Menors.
Educació i cultura.

Durant l’any 2003 s’ha reunit en 5 ocasions per tal d’emetre la proposta d’1 dictamen i col·laborar en la confecció de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2002.
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Canvis en la composició de la Comissió de Treball en el 2003
Membres titulars
que hi entren en el seu lloc

Membres titulars que en surten
Sr. Ernest Surià Ruiz (grup II)

Sra. Eva Cerdeiriña Outerial (grup II)

Sr. Bartomeu Bennàssar Vicens (grup III) Sra. Margarita Bordoy Seguí (grup III)
Sra. Mª del Mar Mañas Molina (grup III)

Sr. Antoni Fuster Zanoguera (grup III)

Membres suplents
que hi entren en el seu lloc

Membres suplents que en surten
Sr. Bernat Riutort Serra (grup II)

Sra. Marta Balcells Martí (grup II)

Sra. Clàudia de Haro i Porres (grup III)

Sra. Magdalena Bordoy Seguí (grup III)

Sr. Francesc Planells Costa (grup III)

Sr. Miquel Alenyà Fuster (grup III)

La presidència d’aquesta Comissió, per Acord del Ple 3/2003, de 24 de setembre, passa a exercir-se pel Sr. Antoni Fuster Zanoguera.
1.3.5. La Presidència i la Vicepresidència
1.3.5.1. El president
El president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per decret del Consell
de Govern, a proposta conjunta dels consellers competents en matèria econòmica i de treball, que ho hauran consultat prèviament amb els grups de representació que integren el Consell. En qualsevol cas, la proposta ha de tenir el
suport, com a mínim, dels dos terços de les persones membres del Consell. El
primer president del CES és l’Honorable Senyor Francesc Obrador i Moratinos.
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El president pot ser destituït del seu càrrec per decret del Consell de Govern a
proposta dels consellers en matèria d’economia i treball, sempre que es faci la
sessió i votació específiques prèvies del Ple del Consell i votin a favor de la destitució els dos terços dels membres del Ple.
El president tendrà el tractament d’Honorable Senyor i no pot percebre més d’un
sou amb càrrec als pressuposts de cap altra administració pública.
Correspon al president del Consell Econòmic i Social l’exercici de les funcions
següents:
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a) La direcció i representació de la institució.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-les quan li
correspongui i moderar-ne el desenvolupament.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas d’empat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne l’acompliment.
f) Informar el Ple, abans de l’inici dels debats, de les suplències i substitucions del Consell.
g) Dictar, amb la consulta prèvia als vicepresidents i a la Comissió
Permanent, les directrius generals per al funcionament intern i el bon
govern de les sessions del Consell.
h) Autoritzar i disposar les despeses dins els límits de la seva competència, reconèixer obligacions i ordenar-ne els pagaments, degudament
intervinguts d’acord amb la normativa vigent.
i) Elaborar, amb l’assessorament del personal del Consell, especialment
del secretari general, l’esborrany de la proposta anual de pressuposts
del Consell que, un cop sotmesa a l’aprovació de la Comissió
Permanent, ha de ser elevada al Ple, atès allò que disposa el núm. 2
de l’article 13 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
j) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li siguin reconegudes en les lleis i reglaments que regulen la matèria, com a president
i representant legal de la institució.
k) Adreçar-se en nom del Consell a institucions, organismes, entitats,
associacions, autoritats i particulars per demanar la seva col·laboració.
l) Sol·licitar a l’òrgan demandant, amb consulta prèvia al Ple o a la
Comissió Permanent si l’assumpte ho requereix, l’ampliació del termini fixat en l’ordre de remissió o en la sol·licitud de consulta per tal de
poder atendre-la.
m) Contractar i separar el personal al servei del Consell.
n) Complir i fer complir aquest Reglament, tot proposant al Ple la seva
interpretació en els casos de dubtes i la seva integració en els casos
d’omissió.
o) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la seva condició de president.

El Consell Econòmic i Social té dos vicepresidents elegits pel Ple, per majoria
simple en votació secreta, a proposta, cadascun d’ells, dels membres representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les organitzacions sindicals, respectivament. El 26 de juliol de 2001 s’elegiren vicepresi-
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dents els senyors consellers Josep Oliver Marí (vpr. 1r) i Mateu Alorda Pascual
(vpr. 2n). El 17 de desembre de 2003, per Acord del Ple 4/2003, es va substituir el Sr. Alorda pel Sr. Manuel Cámara Fernández.
Per acord de la Comissió Permanent es determina el grau de dedicació de cada
un dels vicepresidents i s’estableix el règim de retribucions econòmiques que
poden correspondre’ls.
La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents es fa tot atenent la proposta que facin cada un dels grups als quals pertanyen. Un cop s’hagi acceptat la
proposta de substitució, el mandat del nou vicepresident s’estendrà fins a l’acabament del període de quatre anys que estigui en curs, excepte que hi hagi una
nova proposta de substitució.
Els vicepresidents poden assistir amb veu i sense vot a les reunions de la
Comissió Permanent.
Els vicepresidents substituiran el president, per l’ordre de prelació que fixi el Ple,
en els supòsits de vacant, absència o malaltia i poden exercir, a més, les funcions que expressament els delegui el president.
L’ordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president, en cas de
vacant, absència o malaltia, determinarà un torn anual entre els vicepresidents
que començarà per aquell que la Comissió Permanent designi.
Els vicepresidents seran informats regularment pel president sobre la direcció
de les activitats del Consell i li prestaran la seva col·laboració en tots aquells
assumptes per als quals siguin requerits.
1.3.6. La Secretaria General

Composició i òrgans

La Secretaria General és l’òrgan d’assistència tècnica i d’administració del Consell
Econòmic i Social i el dipositari de la fe pública amb relació als seus acords.
El titular de la Secretaria General, que no té qualitat de membre del Consell
Econòmic i Social, serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de
Govern, a proposta presentada, conjuntament, pels consellers amb competències en matèria d’economia i de treball. L’actual secretari general és el Sr. Pere
Aguiló Crespí.
El secretari general pot ser substituït en cas d’absència o vacant pel membre
del personal tècnic al servei del Consell que designi la Comissió Permanent a
proposta del president.
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Les funcions del secretari general són les següents:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió
Permanent i de les comissions de treball i, eventualment, realitzar funcions d’assessoria jurídica.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i el vistiplau del president i cursar els acords que s’hi adoptin. La
redacció de les actes pot ser encomanada quan el secretari no sigui
present en una sessió a la persona que designi el president.
c) Custodiar la documentació i establir l’arxiu documental del Consell.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots
particulars i altres documents confiats a la seva custòdia.
e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials. Especialment confeccionar la relació de llocs de feina i dels procediments de selecció i
de dotació de les places del personal del Consell.
f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se li encomanin
especialment.
g) Notificar als membres del Consell Econòmic i Social les convocatòries
corresponents per a les sessions dels òrgans col·legiats.
h) Deixar constància, mitjançant diligència autenticada amb la seva firma i
la del president, del fet que no es duguin a terme les sessions degudament convocades, així com de les causes que motivin aquesta situació.
i) Ser el dipositari dels fons del Consell i lliurar-ne els autoritzats pel president, intervinguts prèviament.
j) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la condició de secretari.
El secretari general pot delegar les seves funcions assessores i de confecció de
les actes al personal tècnic al servei del Consell, de forma permanent per a les
comissions de treball. Totes les delegacions del secretari han de tenir el vistiplau
del president, amb consulta prèvia als òrgans que afectin.

Composició i òrgans

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

Membres suplents:

Organització
o institució

Sr. Josep Oliver Marí

Sr. Bartolomé Estelrich Arrom

CAEB

Sra. Isabel Guitart Feliubadaló

Sra. Ana Reguera Rodríguez

CAEB

Sr. Antoni Pons Ribes

Sr. Nicolás Ripoll Vallori

CAEB

Sr. Miquel Vidal Fullana

Sr. Francisco Mercadal Arguimbau CAEB

Sr. Manuel Gómez López

Sr. Juan Matamalas Picó

CAEB

Sr. Antonio Vilella Paredes

Sr. Miguel Perelló Quart

CAEB

Sr. Alfonso Ribas Prats

Sr. Juan Bufí Arabí

CAEB

Sr. Carlos Vidal Coll

Sr. Vicenç Tur Tur

CAEB

Sr. Jaume Xavier Rosselló Llabrés Sr. Josep Capó Capellà

PIMEB

Sr. Pablo Seguí Pons

Sra. Maria García Melsion

PIMEB

Sr. Antoni Marquès Camps

Sr. Joan Josep Díez Moya

PIMEB

Sr. Joan Serra Mayans

Sra. Jane Wenham Cocks

PIMEB

Grup II: organitzacions sindicals
Membres suplents:

Organització
o institució

Sr. Manuel Cámara Fernández

Sr. Rafael Borràs Enseñat

CCOO

Sra. Eva Cerdeiriña Outerial

Sra. Assumpta
Assumpta Massanet
Massanet Cassanoves
Cassanoves CCOO

Sr. Josep Navarro Campos

Sr. José Antonio Carmona Montalbán CCOO

Sr. Ricardo Caro López

Sr. Ramon Carreras Torrent

CCOO

Sra. Marta Balcells Martí

Sr. Mariano Izquierdo García

CCOO

Sr. Fernando Galán Guerrero

Sr. Celedonio Barredo Villar

CCOO

Sr. Antonio Copete González

Sr. Joan Huguet Amengual

UGT

Sr. Carlos Moreno Gómez

Sr. Cecilio Serrano Montero

UGT

Sr. Mateo Alorda Pascual

Sr. Pablo Antonio García Muelas

UGT

Sr. Andreu Ferrer Gomila

Sr. José Luis Pérez López

UGT

Sr. Manuel Pelarda Ferrando

Sr. Miquel Àngel Bordoy Garí

UGT

Sra. Maite Silva Sánchez

Sr. Manuel Beltrán Moreno

UGT

Annexos del capítol I
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Grup III: organitzacions sectorials i institucions

MEMBRES SUPLENTS

Sr. Gabriel Company Bauzà

Sr. Mario García Tru jillo

Sector agr

Sr. José Domingo Bonnín
Forteza

Sr. Antoni Garau
Bonnín

Sector pes

Annexos del capítol I

Sra. Jerònima Bonafé Ramis
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MEMBRES TITULARS

Economia

Sra. Margarita Bordoy Seguí

Sra. Magdalena Bordoy
Seguí

Consumido

Sr. José Ignacio Aguiló
Fuster

Sra. Margalida Payeras
Llodrá

Universitat
Balears

Sr. Antoni Fuster Zano guera

Entitats loc

Sr. Luis Vallcaneras Nebot

Protecció m
ambient

Sr. Esteban Bardolet Jané

Govern de
Balears

Sr. Miquel Alenyà Fuster

Govern de
Balears

Sr. Jeroni Albertí Picornell

Consell Ins
Mallorca

Sr. Javier Tejero Isla

Consell Ins
Menorca
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ANNEX II
Canvis en la composició del CES
La composició del Consell Econòmic Social es troba regulada en el Decret
70/2001, de 18 de maig, pel qual es nomenen els membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 63, de 26 de maig de 2001)
i en diversos decrets posteriors de nomenament i cessament de consellers fins
arribar a la configuració actual, així i com apareix en l’annex I.

-

-

-

-

Decret de cessament de la Sra. Dolors Talens Aguiló, com a membre
titular del grup III del CES.
Decret 121/2003, de 18 de juliol, de cessament de la Sra. Dolors
Talens Aguiló, com a membre titular i del seu suplent en el grup III
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei
10/2000, de 30 de novembre.
BOIB 105/2003, de 22-07-2003.
Decret de nomenament de la Sra. Jerònima Bonafé Ramis com a
membre titular del grup III del CES.
Decret 122/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent en representació del sector de l’economia social del
grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en
la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
BOIB 105/2003, de 22-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. José Ignacio Aguiló Fuster i la Sra.
Margalida Payeras Llodrà com a membres del grup III del CES i cessament dels anteriors.
Decret 134/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres
titular i suplent en representació de la Universitat de les Illes
Balears, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre i cessament dels anteriors.
BOIB 107/2003, de 26-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. Luis Vallcaneras Nebot com a membre
del grup III del CES i cessament dels anteriors.
Decret 135/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent en representació de les organitzacions de defensa del
medi ambient, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre i cessament
dels anteriors.
BOIB 107/2003, de 26-07-2003.

41

Annexos del capítol I

Durant l’any 2003 s’han produït els nomenaments i cessaments següents:

i

nforme d’activitats
-

-

-

-

-

Annexos del capítol I

-

42

2003

Decret de nomenament del Sr. Esteban Bardolet Jané com a membre
del grup III del CES i cessament de l’anterior.
Decret 136/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent, a proposta del Govern de les Illes Balears, del Grup III
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei
10/2000, de 30 de novembre.
BOIB 107/2003, de 26-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. Bartolomé Planells Planells com a
membre del grup III del CES i cessament de l’anterior.
Decret 137/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent que proposa el Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
BOIB 107/2003, de 26-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. Gabriel Company Bauzá i el Sr. Mario
Garcia Trujillo com a membres del grup III del CES i cessament dels
anteriors.
Decret 138/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent en representació del sector agrari, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000,
de 30 de novembre.
BOIB 107/2003, de 26-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. José Domingo Bonnín Forteza i el Sr.
Antoni Garau Bonnin com a membres del grup III del CES i cessament
dels anteriors.
Decret 139/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent en representació del sector pesquer, del Grup III del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei
10/2000, de 30 de novembre.
BOIB 107/2003, de 26-07-2003.
Decret de nomenament del Sr. Jeroni Albertí Picornell com a membre
del grup III del CES i cessament de l’anterior.
Decret 147/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular, a proposta del Consell Insular de Mallorca, del Grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de
30 de novembre.
BOIB 110/2003, de 02-08-2003.
Decret de nomenament del Sr. Antoni Fuster Zanoguera com a membre
del grup III del CES i cessament dels anteriors.
Decret 148/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular en
representació de les organitzacions representatives dels interessos
de les entitats locals, del Grup III del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
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BOIB 110/2003, de 02-08-2003.
Decret de nomenament de la Sra. Margarita Bordoy Seguí i la Sra.
Magdalena Bordoy Seguí com a membres del grup III del CES i cessament dels anteriors.
Decret 149/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular i suplent en
representació de les organitzacions representatives dels interessos
dels consumidors i usuaris, del Grup III del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de
novembre.
BOIB 110/2003, de 02-08-2003.
Decret de cessament i nomenament de nous membres en el CES, integrats en el Grup II, com a representants d’organitzacions sindicals.
Decret 171/2003, de 3 d’octubre, de cessament i nomenament de
nous membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
integrats en el Grup II, com a representants d’organitzacions sindicals.
BOIB 139/2003, de 07-10-2003.
Decret de nomenament del Sr. Javier Tejero Isla com a membre del
grup III del CES i cessament de l’anterior.
Decret 180/2003, de 7 de novembre, de cessament i nomenament
de nous membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears integrats en el grup III a proposta del Consell Insular de
Menorca.
BOIB 159/2003, de 15-11-2003.
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ANNEX III

Membres titulars:

Membres suplents:

Sra. Isabel Guitart Feliubadaló
(grup I - CAEB)

Sr. Vicenç Tur Tur (grup I - CAEB)

Sr. Joan Serra Mayans
(grup I - PIMEB)

Sr. Jaume Xavier Rosselló Llabrés
(grup I - PIMEB)

Sr. Manuel Cámara Fernández
(grup II - CCOO)

Sr. Josep Navarro Campos
(grup II - CCOO)

Sr. Carlos Moreno Gómez
(grup II - UGT)

Sr. Manuel Pelarda Ferrando
(grup II - UGT)

Sr. Gabriel Company Bauzà
(grup III - sector agrari)

Sr. Luis Vallcaneras Nebot
(grup III – medi ambient)

Sr. Antoni Fuster Zanoguera
(grup III – entitats locals)

Sr. Bartolomé Planells Planells
(grup III - CI Eivissa i Formentera)
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ANNEX IV
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL: TITULARS I SUPLENTS
COMISSIÓ D’ECONOMIA, DESENVOLUPAMENT REGIONAL I MEDI AMBIENT
President: Sr. Vicenç Tur i Tur
Membres titulars:

Membres suplents:

Sr. José Oliver Marí (grup I - CAEB)

Sr. Miquel Vidal Fullana
(grup I - CAEB)

Sr. Vicenç Tur Tur (grup I - CAEB)

Sr. Juan Matamalas Picó
(grup I - CAEB)

Sr. Manuel Cámara Fernández
(grup II – CCOO)

Sr. Josep Navarro Campos
(grup II - CCOO)

Sr. Cecilio Serrano Montero
(grup II – UGT)

Sr. Carlos Moreno Gómez
(grup II - UGT)

Sr. José Ignacio Aguiló Fuster
(grup III – UIB)

Sra. Margalida Payeras Llodrà
(grup III – UIB)

Sr. Esteve Bardolet Jané
(grup III – Govern)

Sr. Gabriel Company Bauzà
(grup III - sector agrari)

Membres titulars:

Membres suplents:

Sra. Isabel Guitart Feliubadaló
(grup I – CAEB)

Sra. Ana Reguera Rodríguez
(grup I - CAEB)

Sr. Manuel Gómez López
(grup I - CAEB)

Sr. Miquel Perelló Quart
(grup I - CAEB)

Sr. Fernando Galán Guerrero
(grup II – CCOO)

Sr. Josep Navarro Campos
(grup II - CCOO)

Sr. Manuel Pelarda Ferrando
(grup II - UGT)

Sr. Miquel Àngel Bordoy Garí
(grup II - UGT)

Sr. Bartolomé Planells Planells
(grup III - CI Eivissa i Formentera)

Sr. Javier Tejero Isla
(Consell Insular de Menorca)

Sra. Jerònima Bonafé Ramis
(grup III - sector social)

Sr. Jeroni Albertí Picornell
(grup III – CIM)
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President: Sr. Manuel Pelarda Ferrando
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COMISSIÓ D’ÀREA SOCIAL
President: Sr. Antoni Fuster Zanoguera
Membres titulars:

Membres suplents:
Sr. Alfonso Ribas Prats (grup I - CAEB)

Sr. Antoni Pons Ribes (grup I - CAEB)

Sr. Nicolás Ripoll Vallori (grup I - CAEB)

Sra. Eva Cerdeiriña Outerial
(grup II – CCOO)

Sra. Marta Balcells Martí
(grup II – CCOO)

Sra. Maite Silva Sánchez
(grup II - UGT)

Sr. Manuel Beltrán Moreno
(grup II - UGT)

Sra. Margarita Bordoy Seguí
(grup III – ass. consumidors)

Sra. Magdalena Bordoy Seguí
(grup III – ass. consumidors)

Sr. Antoni Fuster Zanoguera
(grup III – entitats locals)

Sr. Miquel Alenyà Fuster
(grup III - Govern)

Annexos del capítol I

Sr. Antonio Vilella Paredes
(grup I - CAEB)
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ANNEX V
ORGANIGRAMA I COMPOSICIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL
Secretari general

Assessor jurídic

Procediments

Documentació

Cap de Gabinet

UGE
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La Secretaria General actua principalment amb el suport de l’assessor jurídic i
del cap de Gabinet. Especialment s’ocupa de la direcció interna de tots els processos vinculats a la funció principal del CES i a tota la logística procedimental
necessària per tal de dur-la endavant.
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