CAPÍTOL SEGON: LES FUNCIONS DEL CES
2.1. FUNCIONS I FUNCIONAMENT CONSULTIU DEL CES
2.1.1. Funcions
D’acord amb la seva naturalesa, corresponen al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears les
funcions que determina el núm. 1 de l’article 2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, que el regula:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, amb relació a les matèries següents:
∗ Primer. Avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius, com també projectes 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, tret de l'Avantprojecte
de llei de pressuposts generals.
∗ Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que afectin
substancialment l'organització, les competències o el funcionament del Consell Econòmic i
Social.
∗ Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, d’acord amb 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 dictàmens, informes o estudis, a sol·licitud del Govern, dels consells insulars o a iniciativa
pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l'aprovació de l'Avantprojecte de llei de pressuposts
generals, on s'inclouran propostes i recomanacions amb relació al seu contingut.
e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de cada any, una memòria, en la
qual retrà compte de les activitats realitzades i podrà exposar els suggeriments i les observacions que
consideri oportunes amb relació a la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
f) Elaborar el seu Reglament d'organització i funcionament.
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 els consells insulars, en les matèries socioeconòmiques, laborals o d’ocupació i, en segon lloc,
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 67/2010, de 28 de maig.
En el Dictamen 6/2002 s’afirma que un dictamen “és el resultat d’un esforç de consens en les opinions
i parers dels consellers que estan integrats en el seu Ple, els quals actuen com a consellers que són del
CES amb independència de la seva procedència sindical, empresarial o institucional”.
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Per tant, el dictamen del CES és únicament i exclusivament l’opinió del CES –article 14 núm. 7 de la
Llei 10/2000– la qual no és el parer individual de les institucions i organitzacions que hi poden
designar representants ni, en cap cas, no la substitueix.
D’altra banda, el CES no ha de suplir la consulta sectorial preceptiva ni la informació prèvia en
l’elaboració de normes per part de l’executiu. El compliment d’aquests tràmits té una gran rellevància i
és una passa fonamental i no condiciona ni substitueix els corresponents als informes i dictàmens que
s’han d’elaborar. I, igualment, quan el Govern fa de legislador no es pot plantejar que, a causa de la
seva sol·licitud de dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la
informació prèvia o la consulta sectorial.
En aquest sentit es pronuncia el CES en el Dictamen 6/2002, 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 9/2002, 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.
Aquests tràmits no condicionen ni substitueixen els corresponents als informes i dictàmens que s’han
d’elaborar. I igualment la conselleria autora de l’avantprojecte de llei no es pot plantejar que, per mor
de la seva sol·licitud de dictamen a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la
informació prèvia o la consulta sectorial”.
Qui emet els dictàmens?
Com s’ha vist l’òrgan que emet els dictàmens és el Ple del CES, tot i que pot delegar expressament la
tasca a la Comissió Permanent.
Quan és obligatòria la consulta al CES?
La consulta al CES és obligatòria o preceptiva respecte de tots els projectes de decret i reglament així
com avantprojectes de llei que regulin, d’una banda, l’organització i el funcionament del CES i d’altra,
matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, excepte la Llei de pressuposts generals.
Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes d’ordre de les conselleres i consellers del Govern
de les Illes Balears i les disposicions reglamentàries dels consells insulars, sempre que no regulin de
manera directa i estructural matèries socioeconòmiques i laborals i d’ocupació.
Què s’ha d’entendre per avantprojecte de llei , per projecte 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 administratives, d'igual forma tampoc no es trametran els
projectes inicials, sinó que primer caldrà superar les fases d'audiència i participació i d’informació
pública si cal.
Tant els avantprojectes de llei com els projectes de decret i de reglament són textos tancats que es
troben en fase de tramitació. Un text que es trobi encara en fase d’elaboració, com un esborrany, no
ha de ser, doncs, sotmès a la consideració del CES. Així es dedueix d’una lectura sistemàtica del títol IV
de la Llei 4/2001, del Govern.
El CES s’ha pronunciat diverses vegades sobre aquesta qüestió: en el Dictamen 4/2002, el Consell
afirma que “[l]a Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, no concreta de manera
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expressa el moment en què un avantprojecte de decret esdevé projecte. No obstant això, a partir d’una
interpretació sistemàtica del capítol III (“De la potestat reglamentària”), pertanyent al títol IV (“De la
iniciativa legislativa i de les potestats normatives del Govern”), es dedueix que els avantprojectes de
decret esdevenen projectes quan ja s’ha iniciat la seva tramitació. En aquest sentit, l’article 42.1 de la
llei estableix, en referir-se a la fase d’elaboració, que “…[p]er fer-ne la tramitació, s’ha d’adjuntar a
l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un estudi econòmic”, mentre que en els articles següents,
relatius a diferents fases de la tramitació (l’audiència i participació, la informació pública, la
intervenció d’ens territorials, informes i dictàmens), ja es parla de “projecte”. Amb més raó, l’article 46
disposa, de manera expressa, que els “projectes de disposicions” hauran de ser sotmesos
preceptivament, entre d’altres, als “dictàmens del Consell Consultiu i dels d’altres òrgans de consulta i
assessorament”.
S’ha d’entendre, doncs, que en el moment en què un text se sotmet a dictamen ja es troba en la seva
fase de tramitació i que, en conseqüència, es tracta d’un projecte de decret i no d’un avantprojecte”.
En el Dictamen 6/2002 es recorda que ”l’article 46 de la Llei del Govern disposa, amb relació a la
tramitació de disposicions reglamentàries, que els projectes de disposicions hauran de ser sotmesos
preceptivament, entre d’altres, als dictàmens “del Consell Consultiu i dels d’altres òrgans de consulta i
assessorament, en els casos prevists en la legislació que els regula” i que la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), estableix en el seu
article 1 que correspon a aquest CES emetre dictamen preceptiu i no vinculant “amb relació a
projectes de decrets (…) que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació (…)”.
L’article 42 núm. 1 de la Llei del Govern, estableix, a més, que “[L]’elaboració de disposicions
administratives és iniciada pel conseller competent (…). Per fer-ne la tramitació, s’ha d’adjuntar a
l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un estudi econòmic”. Els articles 43 al 46, relatius a
l’audiència i participació, la informació pública, la intervenció dels ens territorials i els informes i
dictàmens es refereixen en tot cas a “projectes de decret”.
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?
Els titulars de les conselleries del Govern de les Illes Balears i els presidents o presidentes dels consells
insulars, segons l’art. 31 del Reglament del CES.
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.
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V. Conclusions
La finalitat fonamental d'aquesta fase és l'expressió de l’opinió final que el CES considera sobre la
consulta realitzada.
Finalment, els dictàmens del CES estan rubricats amb la signatura del secretari general i el vistiplau del
president del Consell.
Si n’hi ha, s’hi acompanyen els vots particulars corresponents.
El dia de la seva emissió, el dictamen és notificat al sol·licitant.
Els dictàmens del Consell Econòmic i Social no es publiquen en el BOIB. La seva difusió està regulada
a la Resolució de la Presidència del CES sobre la publicació de dictàmens del Consell, BOIB núm. 57,
de 17 d’abril (vegeu l’apartat de normativa actualitzada).
2.2. ELS DICTÀMENS EMESOS EL 2010 PEL PLE I PER LA COMISSIÓ PERMANENT
Dictamen 01/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
sobre els drets d'informació dels usuaris de centres docents que imparteixen ensenyaments que
no condueixen a l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica oficial
Data d’aprovació: 11/02/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: educació
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 87/2010, de 25 de juny, sobre els drets d’informació dels
usuaris dels centres docents que imparteixen ensenyaments que no condueixen a l’obtenció d’un títol
amb validesa acadèmica oficial (BOIB núm. 99, de 3 de juliol)



Dictamen 02/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Avantprojecte de
llei de salut pública de les Illes Balears
Data d’aprovació: 23/02/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: sanitat
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: el Consell de Govern de 8 de febrer aprova el Projecte de llei. Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears (BOIB núm. 2, de 4 de gener de
2011)



Dictamen 03/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Avantprojecte de
llei d'ordenació del territori i de l'urbanisme de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 03/03/2010
Comissió de treball: economia, desenvolupament regional i medi ambient
Matèria: urbanisme. Territori
Sol·licitant: Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
Estat de tramitació de la norma: el Consell de Govern de 23 d'abril de 2010 aprova el Projecte de llei



Dictamen 04/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte decret per
regular el procediment de reconeixement de la situació de dependència, intensitat de protecció
dels serveis, i el règim de compatibilitat de les prestacions del SAAD a Balears
Data d’aprovació: 12/04/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: assumptes socials. Benestar social, desenvolupament social, serveis socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis
generals del procediment de reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció
dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la
Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública
d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears (BOIB núm. 99, de 3 de juliol)
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Dictamen 05/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte decret per
regular els criteris per calcular la capacitat econòmica a fi d'establir la participació econòmica dels
beneficiaris de les prestacions assistencials de la Xarxa Pública del SAAD
Data d’aprovació: 12/04/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: assumptes socials. Benestar social, desenvolupament social, serveis socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per
calcular la capacitat econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica de les persones
beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència (BOIB núm. 99, de 3 de juliol)



Dictamen 06/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Avantprojecte de
llei de la funció pública de les administracions públiques de les Illes Balears
Data d’aprovació: 20/04/2010
Comissió de treball: ocupació i relacions laborals
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior, Funció Pública i Innovació
Estat de tramitació de la norma: el Consell de Govern de 30 d'abril de 2010 aprova el Projecte de llei


Dictamen 07/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Avantprojecte de
llei d'habitatge
Data d’aprovació: 20/05/2010
Comissió de treball: economia, desenvolupament regional i medi ambient
Matèria: habitatge – construcció - urbanisme
Sol·licitant: Conselleria d’Obres Públiques i Habitatge
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació



Dictamen 08/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments
sanitaris i el funcionament del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes
Balears
Data d’aprovació: 20/05/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: sanitat
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment
d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de
Centres, Serveis i Establiments sanitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 7 de setembre)


Dictamen 09/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es modifica el Decret 93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats
oficinals
Data d’aprovació: 20/05/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: sanitat
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 101/2010, de 27 d’agost, pel qual es modifica el Decret
93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats oficinals (BOIB núm. 131, de 7 de
setembre)



Dictamen 10/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Avantprojecte de
llei d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears
Data d’aprovació: 20/05/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: dona
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Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: el Consell de Govern d’11 de juny de 2010 aprova el Projecte de llei
Dictamen 11/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual s'introdueixen mesures transitòries en el Pla d'Habitatge de les Illes Balears
Data d’aprovació: 21/06/2010
Comissió de treball: Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: habitatge
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: Decret 97/2010, de 30 de juliol, pel qual s'introdueixen mesures
transitòries en el Pla d'Habitatge de les Illes Balears (BOIB núm. 116, de 7 d’agost)



Dictamen 12/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al projecte de
reglament per a la regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil a l'àmbit territorial de
l'illa d'Eivissa
Data d’aprovació: 23/06/2010
Comissió de treball: Àrea Social
Matèria: joventut. Infància, menors. Lleure, oci. Temps lliure
Sol·licitant: Consell Insular d’Eivissa
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


Dictamen 13/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es deroga el Decret 149/1997, i el Projecte d'ordre pel qual es reconeix la indicació
geogràfica "Gin de Mahón" i se n'aprova el Reglament
Data d’aprovació: 23/06/2010
Comissió de treball: Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: agricultura
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: Ordre del Conseller de presidència de 26 de novembre de 2010 per la
qual es reconeix la indicació geogràfica ‘Gin de Mahón’ i se n’aprova el Reglament (BOIB núm. 176, de
2 de desembre)


Dictamen 14/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 23/06/2010
Comissió de treball: Àrea Social
Matèria: educació
Sol·licitant: Conselleria d’Educació i Cultura
Estat de tramitació de la norma: Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres
integrats de formació professional dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears



Dictamen 15/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives i es crea la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears
Data d’aprovació: 27/07/2010
Comissió de treball: Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: organitzacions empresarials. Sindicalisme
Sol·licitant: Conselleria de Turisme i Treball
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació



Dictamen 16/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte d'ordre
per la qual es modifica l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 3 d'agost de 2004, per la
qual es regula la denominació "vi de la terra de Formentera" per a la de vins de taula produïts a
l'illa de Formentera
Data d’aprovació: 27/07/2010
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: agricultura
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Sol·licitant: Conselleria de Presidència
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació
Dictamen 17/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques
Data d’aprovació: 27/07/2010
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: urbanisme. Arquitectura. Edificació. Ciutats.
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (BOIB núm. 157 EXT., de
29 d’octubre)



Dictamen 18/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regulen els procediments d'adjudicació d'habitatges protegits per part de l'Institut
Balears de l'Habitatge (IBAVI)
Data d’aprovació: 21/09/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: habitatge. Construcció. Urbanisme.
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


Dictamen 19/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
de criteris generals sobre modes d'explotació del transport ferroviari, tramviari i combinat
Data d’aprovació: 06/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: transports. Comunicació
Sol·licitant: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Estat de tramitació de la norma: Decret 9/2011, d’11 de febrer, de principis generals sobre modes
d’explotació del transport ferroviari, tramviari i combinat (BOIB núm. 25, de 19 de febrer)



Dictamen 20/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regula el Consell Balear de Transports Terrestres
Data d’aprovació: 06/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: transports. Comunicació
Sol·licitant: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació



Dictamen 21/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
que regula el Comitè Balear de Transport per Carretera i del Registre d'Associacions
Professionals de Transportistes i empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del
Transport amb implantació a les Illes Balears
Data d’aprovació: 06/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: transports. Comunicació
Sol·licitant: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació



Dictamen 22/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
d'aprovació del Reglament de desplegament i execució de determinats aspectes de la Llei
10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears
Data d’aprovació: 19/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: transports. Comunicació
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
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Estat de tramitació de la norma: Decret 11/2011, de 18 de febrer, d’aprovació del reglament de
desplegament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes
Balears (BOIB núm. 27, de 22 de febrer)
Dictamen 23/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
de declaració de zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i el
seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic de les Illes Balears
Data d’aprovació: 19/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: medi ambient
Sol·licitant: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Estat de tramitació de la norma: Decret 116/2010, de 19 de novembre, de determinació i delimitació
de zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de
seguiment i control del domini públic hidràulic (BOIB núm. 170, de 23 de novembre)



Dictamen 24/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, sobre el projecte de
reglament per a la regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil a l'àmbit territorial de
l'illa de Formentera
Data d’aprovació: 19/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social
Matèria: oci-lleure. Temps lliure. Recreació
Sol·licitant: Consell Insular de Formentera
Estat de tramitació de la norma:pendent d’aprovació


Dictamen 25/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual s'estableixen les disposicions generals per facilitar la llibertat d'establiment i de prestació
de serveis turístics, la regulació de la declaració responsable i la simplificació dels procediments
administratius
Data d’aprovació: 17/11/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: turisme. Hoteleria. Restauració.
Sol·licitant: Conselleria de Turisme i Treball.
Estat de tramitació de la norma: Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel qual s’estableixen les
disposicions generals necessàries per facilitar la llibertat d’establiment i de prestació de serveis turístics,
la regulació de la declaració responsable i la simplificació dels procediments administratius en matèria
turística (BOIB núm. 32, de 3 de març)



Dictamen 26/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics
i recreatives
Data d’aprovació: 17/11/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: oci-lleure. Temps lliure. Recreació
Sol·licitant: Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Estat de tramitació de la norma: Decret 41/2011, de 29 d’abril, regulador dels servies d’admissió i
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives (BOIB núm. 67, de 5 de
maig)



Dictamen 27/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l’Avantprojecte de
llei de Carta de drets socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 09.12.2010
Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social
Matèria: serveis socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació
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Dictamen 28/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Acord de
modificació de l'article quart i la disposició final de l'Ordenança fiscal de la taxa del tractament de
residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca
Data d’aprovació: 20.12.2010
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: fiscalitat
Sol·licitant: Consell Insular de Mallorca
Estat de tramitació de la norma: Acord del Ple del Consell de Mallorca de 23 de desembre de 2010
(BOIB núm. 191 ext., de 31 de desembre)



Dictamen 29/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a relatiu al Projecte
de decret pel qual es regula la prestació per a persones que han estat sotmeses a tutela
administrativa
Data d’aprovació: 30/12/2010
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: joventut. Assumptes socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: Decret 26/2011, d'1 d'abril, pel qual es regula la prestació per a
persones que han estat sotmeses a tutela administrativa (BOIB núm. 53, de 9 d’abril)



Dictamen 30/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual s’estableixen les disposicions generals de classificació de la categoria dels establiments
d'allotjament turístic en hotel, hotel apartament i apartament turístic de les Illes Balears
Data d’aprovació: 30/12/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: turisme. Hoteleria. Restauració.
Sol·licitant: Conselleria de Turisme i Treball
Estat de tramitació de la norma: Decret 20/2011, de 18 de març, pel qual s'estableixen les
disposicions generals de classificació de la categoria dels establiments d'allotjament turístic en hotel,
hotel apartament i apartament turístic de les Illes Balears (BOIB núm. 46 ext., de 30 de març)



2.3. PUBLICACIONS I ALTRES
Durant el 2010 s’han presentat les publicacions següents, editades el 2009:
Tarabini Castellani Aznar, Margarita
Las cláusulas de empleo en los convenios colectivos de Baleares en tiempo de crisis : problemas de
legalidad / Margarita Tarabini-Castellani Aznar
Palma : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2009
152 p. ; 30 cm
II Premi d'Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 2009D.L.: PM 3137-2009
ISBN: 978-84-613-7288-1
Cardona Pons, Federico
La pesca de recreo y el turismo / Federico Cardona Pons
Palma : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2009
30 p. : il., gràf., taules ; 30 cm
Accèssit del II Premi d'Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
D.L. PM 3136-2009
ISBN: 978-84-613-7289-8
Normes socials a les Illes Balears : 2009 / Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Palma : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2009
744 p. ; 24 cm
D.L. PM 3132-2009
ISBN 978-84-613-7287-4
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S’han editat, al llarg del 2010, les següents publicacions:
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Informe d'activitats 2009 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, [2009]
11 p. ; 22 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 1626-2003
ISSN: 1889-5093
Memòria del CES 2009 : 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)
690 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISSN: 1889-9250
Catàleg de publicacions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (2002-2010)
Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, 2010
[50] p. ; 14 x 15 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 174-2011
2.4. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Des del CES hem donat una passa endavant cap a la implantació dels mitjans electrònics en les
relacions amb les administracions publiques. D’una banda, el 28 de setembre hem incorporat el
registre administratiu del CES en la xarxa de registres electrònics de la Comunitat Autònoma. D’altra
banda, hem implantat la signatura electrònica del president i de la secretària general en les actes i
dictàmens. La combinació del registre electrònic i de la signatura electrònica ens permet notificar els
dictàmens sense haver-los d’imprimir i amb major celeritat. Així, els dictàmens número 21 a 27, el 29 i
el 30, han estat notificats als organismes sol·licitants per mitjans electrònics.
2.5. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA SOCIETAT
DE LES ILLES BALEARS 2009
Composició de la Comissió de Treball de l’elaboració de la Memòria 2009
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. Carlos Moreno Gómez (grup II - UGT)
4. Diana Borràs Rhodes (grup II – CCOO)
5. Javier Tejero Isla (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 de Comissió durant el 2010 foren:
•
-

21 de gener
Debat i, si escau aprovació de la possibilitat d’elaborar un text de suggeriments durant el primer
trimestre de l’any, a partir de les dades i sèries de la Memòria del CES.
Debat i, si escau aprovació d’unes línies que serveixin com a pautes en el procés d’elaboració i
aprovació de la Memòria, sota els criteris de flexibilitat, cooperació i potenciació de l’ús de les
eines de comunicació electrònica.
Debat i si escau, aprovació de la proposta d’índex i col·laboradors inicial, la qual ha de ser
tramesa a les comissions de treball a principi de l’any 2010 per tal que facin les aportacions que
considerin adients abans de l’aprovació definitiva de l’índex
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 de febrer
Presentació i debat sobre els suggeriments presentats pels consellers i comissions de treball i presa
dels acords que pertoquin.
Informació sobre els acords adoptats en la Comissió Permanent relatius a les propostes
plantejades per aquesta Comissió i presa dels acords que pertoquin.
21 de juny
Presentació dels apartats disponibles del primer capítol de la Memòria del CES, i recollida dels
primers suggeriments
5 de juliol
Revisió de les modificacions i correccions de l’índex anunciades en la darrera sessió d’aquesta
Comissió i adopció dels acords que pertoquin.
Revisió del capítol I de la Memòria amb les esmenes presentades per escrit pels membres de la
Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
Presentació dels apartats disponibles del segon capítol de la Memòria del CES
12 de juliol
Revisió dels apartats pendents del capítol I de la Memòria amb les esmenes presentades per escrit
pels membres de la Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
Revisió del capítol II de la Memòria amb les esmenes presentades per escrit pels membres de la
Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
Presentació dels apartats disponibles del tercer capítol de la Memòria del CES
19 de juliol
Revisió dels apartats pendents del capítol I i II de la Memòria amb les esmenes presentades per
escrit pels membres de la Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
26 de juliol
Revisió dels apartats pendents del capítol I i II de la Memòria amb les esmenes presentades per
escrit pels membres de la Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
8 de setembre
Revisió final del capítol III de la Memòria del CES, amb les esmenes presentades per escrit pels
membres de la Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
Debat i, si escau, aprovació definitiva de la proposta de Memòria del CES 2009, per a posterior
elevació al Ple.
15 d’octubre
Debat i, si escau, aprovació de la proposta de presentació de la Memòria del CES 2009.
12 de novembre
Valoració de la Memòria 2009 i presentació de propostes per a la Memòria 2010
Informació sobre els apartats 3 i 4 de l’article 7 del Reglament del CES i presentació de propostes
22 de novembre
Compareixença del director de l’Ibestat per informar sobre el Pla estadístic 2010-2011
Presentació de propostes per a la Memòria 2010 i adopció dels acords que pertoquin
Situació dels consellers i col·laboradors arrel del nou Reglament del CES
1 de desembre
Presentació de propostes per a la Memòria 2010 i adopció dels acords que pertoquin

El grup de treball de salut de la Memòria es va reunir el 5 de juliol per a la revisió del primer esborrany
de l'Apartat de Salut de la Memòria. Els components del grup són:
- Joan Llobera Cànaves
- Josep M. Vicens Gómez
- Josep Mateu Sbert
- Antònia Galmés Truyols
- Pilar Sánchez Cuenca López
- Josep M. Carbonero Malbertí
- Carlos Moreno Gómez
2.6. CELEBRACIÓ DE CONVENIS, CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, COMPAREIXENCES I
SEMINARIS EN EL CES
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•

25 de gener. El president del Consell Econòmic i Social del Regne d’Espanya, Marcos Peña Pinto,
presenta l’Informe 01/09 elaborat per aquesta institució sobre “Sistema Educativo y Capital
Humano”, a la sala de plens del Parlament de les Illes Balears. Prèviament el president Antich rebé
en audiència el Sr. Peña, acompanyat pel conseller d’Economia i Hisenda, la consellera de Treball
i Formació i el conseller d’Educació, a més del president Huguet, el vicepresident 1r del CES i la
consellera Carme Orte, presidenta de la Comissió de Treball d’Àrea Social i el cap de gabinet del
president Peña, Francisco González de Lena. La mesa de la presentació la formaren: el president
Huguet, la presidenta del Parlament, M. Antònia Munar, el president Peña i la consellera Orte.

El president Huguet, la presidenta Munar i el president Peña

Vista de l'acte de presentació de l'Informe sobre Sistema Educatiu del CES d’Espanya

Mesa de presentació de l’Informe sobre Sistema Educatiu del CES d’Espanya

Els integrants de la mesa de presentació, d’esq. a dr.,: L. Huguet, M. A. Munar, C. Orte i M. Peña

•

18 de febrer. Acte de presentació de les publicacions del II Premi d’investigació del CES, a la sala
d’actes de la Conselleria de Salut i Consum, de Palma. Els treballs premiats foren:
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PRIMER PREMI ex-aequo
Fundación Kovacs. El proceso completo de I+D+i de un nuevo tratamiento para las dolencias de cuello y
espalda
Margarita Tarabini-Castellani Aznar. Professora titular d’Universitat de l’Àrea de Dret del Treball
del departament de Dret Públic de la UIB
Las cláusulas de empleo en los convenios colectivos de Baleares en tiempo de crisis: problemas de legalidad –
amb publicació del treball
ACCÈSSIT
Federico Cardona Pons. Investigador d’IMEDEA - Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
La pesca de recreo y el turismo: una solución para el sector pesquero – amb publicació d’un extracte del
treball
Formaren la mesa de presentació, a més del president, el conseller de Salut i Consum, la rectora
de la UIB, Montserrat Casas Ametller, el director general de R+D+I del Govern de les Illes Balears,
Pere Oliver Reus i la secretària general suplent, Àngels Bellinfante Torres. Els premiats feren una
petita intervenció.

Acte de presentació d les publicacions del II Premi CES. Hi apareixen, d’esq. a dr., els premiats F. Cardona, M. TarabiniCastellani, el president Huguet, el conseller Thomàs, el director general Oliver, la rectora Casas, la secretària general Bellinfante i
el premiat F. Kovacs

Els premiats: F. Kovacs, M. Tarabini i F. Cardona

Els protagonistes de l'acte de presentació de les publicacions del II Premi d’Investigació del CES

•

24 de març. Margarita Nájera Aranzábal, gerent i comissionada del Govern d’Espanya del
Consorci per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma, i la consellera de Turisme, Joana
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M. Barceló, compareixeren davant el Ple del CES per informar sobre el Projecte de rehabilitació de
la Platja de Palma.

Compareixença de la consellera Barceló i la comissionada Nájera al Ple del CES

•

25 de març. Presentació del llibre Normes socials a les Illes Balears. Formaren la mesa de presentació
Llorenç Huguet Rotger, president del CES; Vicenç Thomàs Mulet, conseller de Salut i Consum;
Andreu Horrach Torrens, Director General de Planificació i Formació de Serveis Socials de
la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i Àngels Bellinfante Torres (assessora
jurídica i secretària general suplent del CES).

Presentació de la publicació Normes Socials a les Illes Balears: A. Bellinfante, V. Thomàs, L. Huguet i A. Horrach

•

5, 6 i 7 de maig. Trobada de presidències i secretaries generales dels CES autonòmics i d’Espanya
que tingué lloc a Eivissa. El dia 6 es realitza a la sala d’actes del Consell Insular d’Eivissa una
Jornada oberta sobre Turisme Social Europeu, amb el suport de la Direcció General d’Acció
Exterior i dins del marc dels actes de la Presidència espanyola de la Unió Europea, que seguí el
següent programa:
o
-

9 h. Discurs de benvinguda
M. Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver, president de les Illes Balears
Hble. Sr. Xico Tarrés Marí, president del Consell Insular d'Eivissa
Il·lma. Sra. Lurdes Costa Torres, alcaldessa d’Eivissa
Hble. Sr. Llorenç Huguet Rotger, president del CES de les Illes Balears
Hble. Sra. Joana Barceló Martí, consellera de Turisme del Govern de les Illes Balears
Hble. Sr. Pere Aguiló i Crespí, conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes
Balears

o 9.30 h. El Turisme Social a la Unió Europea. Moderador: Sr. Jordi Bayona Llopis, director
general d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea del Govern de les Illes
Balears
- L'opinió del Consell Econòmic i Social Europeu (CESE). Sr. Bryan Cassidy, president de
la Secció INT -Mercat únic, producció i consum- del CESE
- El Projecte pilot de turisme social transnacional “Europe Senior Tourism”. Sr. Javier
Bustamante Moreno, president de la Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i
les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR)
o 10.30 h. Col·loqui
o 11.00 h. Pausa-cafè
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o La política de les comunitats autònomes. Moderador: Llorenç Huguet Rotger, president
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
- 11.30 h. La proposta defensada pel govern de les Illes Balears i la seva implementació.
Hble. Sra. Joana M. Barceló i Martí, consellera de Turisme del Govern de les Illes
Balears
- 11.50 h. La proposta defensada pel govern d'Andalusia. Sr. Antonio Muñoz Martínez,
director General de Planificació i Ordenació Turística. Conselleria de Turisme, Comerç i
Esport. Junta d'Andalusia
o 12.10 h. La visió del sector hoteler
- Sr. Juan Riera Ramon, president de la Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i
Formentera (FEHIF)
o La visió dels sindicats
- 12.30 h. Sr. Gonzalo Fuentes Guerrero, representant de CCOO en el Consell Espanyol
de Turisme i secretari general de FECOHT Andalusia
- 12.50 h. Sr. Francisco Domínguez Villalón, secretari general de la Federació de
Comerç, Hostaleria - Turisme i Joc d'UGT (CHTJ-UGT)
o 13.10 h. Col·loqui
o Cloenda de les Jornades

Vista de la celebració de la Jornada oberta sobre Turisme Social Europeu

Discursos de benvinguda de la Jornada oberta sobre Turisme Social Europeu: hi veiem, d’esq. a dr., la consellera Barceló, el
president Huguet, el president Antich, el president Tarrés, l’alcaldessa Costa i el conseller Aguiló
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•

28 de juny. La Comissió de Seguiment de l’Estudi de diagnosi i prognosi del sistema de salut i dels
serveis sanitaris de les Illes Balears (formada pels vicepresidents, els presidents de les comissions
de treball i els membres de la Comissió Permanent del CES a més dels experts que nomenin els
grups, en aquesta ocasió hi assistiren els consellers Josep Sintes i Carlos Moreno) es reuneixen
amb Guillem López Casasnovas, director de l’equip que ha elaborat l’Estudi.

•

6 d’octubre: la consellera de Turisme i Treball, Joana M. Barceló compareix, a petició del CES,
davant el seu Ple per exposar-hi la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls
de la inversió a les Illes Balears.

•

11 d’octubre. Presentació oficial de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2009 al president de les Illes Balears, Francesc Antich i Oliver i al conseller d’Economia i
Hisenda, Carles Manera i Erbina. La delegació del CES la formava el president, els dos
vicepresidents, la secretària general suplent i l’assessor econòmic i director de la Memòria.

Presentació oficial de la Memòria del CES 2009 al Govern.

•

25 d’octubre. El president, el vicepresident 2n, la secretària general suplent i el director de la
Memòria atenen els mitjans en una roda de premsa per presentar la Memòria sobre l’economia el
treball i la societat CES 2009.

•

26 d’octubre: es presenta la Memòria sobre l’economia el treball i la societat CES 2009 a la presidenta
del Parlament, Aina Rado. Formen la delegació del CES el president, el vicepresident 2n, la
secretària general suplent i el director de la Memòria.

Presentació a la presidenta del Parlament de la Memòria del CES 2009. D’esq. a dr.: À. Bellinfante, M. Bibiloni, A. Rado, l.
Huguet i F. Navinés

•

26 d’octubre: es presenta la Memòria sobre l’economia el treball i la societat CES 2009 al públic
interessat a la sala d’actes del Parlament. Formaren la Mesa de presentació: la presidenta del
Parlament, Aina Rado, el president Huguet, els dos vicepresidents, Josep Oliver i Macià Bibiloni,
el president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria 2009, Antoni Llull, la secretària
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general suplent, Àngels Bellinfante, i el director de la Memòria, Ferran Navinés, qui va fer una
explicació detallada del seu contingut

La mesa de presentació de la Memòria CES 2009 la formaren (d’esq. a dreta): A. Llull, M. Bibiloni, A. Rado, L. Huguet, A.
Bellinfante i F. Navinés

•

28 d’octubre: comença a Maó la II Trobada de CES autonòmics i d’Espanya. El primer dia té lloc
una Jornada oberta sobre Sostenibilitat i Bones Pràctiques Mediambientals amb el següent
programa:
o
-

10 h. Inauguració
Hble. Sr. Llorenç Huguet Rotger, president del CES de les Illes Balears
Excm. Sr. Marcos Peña Pinto, president del CES d’Espanya
Hble. Sr. Damià Borràs Barber, vicepresident del Consell Insular de Menorca i conseller
de Mobilitat.

o 10.30 h. La sostenibilitat és l’única alternativa
Il·lm. Sr. Santiago Hernández Fernández, president del CES d’Extremadura
o 11.00 h. Dictamen del CES, relatiu al sistema d’indicadors per a la gestió integrada de la
zona costanera (GIZC) de les Illes Balears. Primeres dades
- Sr. Ferran Navinés Badal, assessor econòmic del CES de les Illes Balears
- Sr. Joaquim Tintoré Subirana, director del SOCIB, Sistema d’Observació Costaner de
les Illes Balears
- Sr. David Carreras Martí, director en funcions de l’Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM)
o 11.30 h. Pausa
o 12.00 h. Declaracions de Patrimoni de la Humanitat. Experiències
- Dalt Vila (Eivissa). Sra. Lurdes Costa Torres, alcaldessa d’Eivissa
- Serra de Tramuntana (Mallorca). Hble. Sra. Maria Lluïsa Dubon Pretus, consellera
executiva del Departament de Territori. Consell Insular de Mallorca
- Els casos de Canàries. Excm. Sr. Fernando Redondo Rodríguez, president del CES de
Canàries
- La Declaració de la Cultura Talaiòtica de Menorca com a patrimoni de la Humanitat
de la UNESCO. Hble. Sr. Joan Torres Faner. Conseller de Cultura, Patrimoni, Educació i
Joventut. Consell Insular de Menorca
o Cloenda
- Sr. Bernat Aguiló Siquier, Director General d’Ordenació del Territori. Conselleria de
Medi Ambient i Mobilitat. Govern de les Illes Balears
- Hble. Sr. Joan Torres Faner. Conseller de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut.
Consell Insular de Menorca
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Inauguració de la Jornada oberta sobre Sostenibilitat i Bones pràctiques mediambientals

Els presidents dels CES d'Espanya, de les Illes Balears i de Canàries (d’esq. a dreta) atenen els mitjans

•

17 de novembre: presentació de la Memòria CES 2009 al Consell Insular d’Eivissa. El president del
CES fou rebut per Tomàs Méndez Reyes, conseller titular del Departament de Finances
Corporatives. Acompanyaren en aquesta recepció al president del CES, Macià Bibiloni,
vicepresident 2n del CES; Enric Moreno, gerent CAEB Eivissa i Formentera; Carlos Eznarriaga,
secretari general de PIMEEF; Joan Bufí, conseller suplent CES per CAEB; Felipe Zarco Ortega,
secretari general Unió Insular Eivissa i Formentera, Santiago Ferrer Costa, conseller CES en
representació del Consell Insular d'Eivissa i Ferran Navinés Badal, assessor econòmic i director de
la Memòria. Acte seguit, es presentà la Memòria al públic interessat i a la premsa.

•

17 de novembre: presentació de la Memòria CES 2009 al Consell Insular de Formentera. El
president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer Ribas, rebé el president, el vicepresident 2n i
l’assessor econòmic, acompanyats per Jane Wenham, antiga consellera CES i presidenta PIME
Formentera; Consuelo López Melero, secretària d'organització Unió Eivissa i Formentera CCOO i
Pablo Serra Serra, conseller suplent CES en representació del Consell de Formentera. Just després,
l’assessor econòmic presentà les dades referides especialment a l’Illa al públic i als mitjans.

•

19 de novembre: es presenta la Memòria del CES 2009 al Consell Insular de Menorca. El president
del Consell i president del CES Menorca, Marc Pons Pons, rebé la delegació del CES formada pel
president; la secretària general; Josep M. Fortuny Gomila, conseller del CES i director de CAEB
Menorca; Antoni Juaneda Anglada, conseller CES i president PIMEB; Servando Pereira, secretari
general de la Unió Insular d’UGT i antic conseller CES, i 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.
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