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Capítol tercer:

3.1.

Relacions amb el Parlament, el Govern
de les Illes Balears, amb els consells
insulars, els municipis, l’Administració
central. Presentació del CES a organitzacions socials.

3.2.

Relacions amb altres institucions: Referència especial al CBE. El projecte EURDEBAT.

3.3.

Relacions amb les organitzacions i institucions representades en el CES.

3.4.

Relacions amb els altres CES de l’Estat.

3.5.

Relacions amb els mitjans de comunicació.
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3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN, AMB ELS
CONSELLS INSULARS, ELS MUNICIPIS, L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL. PRESENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS SOCIALS.
El president i el secretari general del CES han dut a terme durant el 2003 una
intensa tasca de relacions institucionals, de les quals destacam les següents:
Febrer:
5 de febrer: reunió institucional amb la Sindicatura de Comptes.
10 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Miquel Nigorra Oliver, president del Banc de Crèdit Balear.
12 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general,
de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears
2001 a Antoni de Parellada Duran, director general de Caixa Rural Balears.
13 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Josep Francesc Conrado de Villalonga, delegat general a
Balears de la Caixa de Estalvis i Pensions de Barcelona.
14 de febrer: reunió amb la presidència del Consell Consultiu.

21 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Martí Torrandell Orell, president de Caixa Colonya, i a Jaume
Amengual Llompart, director general de la mateixa entitat.
24 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Francesc Verdú Pons, conseller delegat de la Banca March.
27 de febrer: assistència del president a la Jornada Precongressual sobre
Economia i Innovació, prèvia al I Congrés d’Economia de Balears, realitzada al
centre Flassaders de Palma.
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18 de febrer: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general, de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Gabriel Sagristà Ramis, director d’expansió de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, CAM, i a Joan Daviu, director de l’obra social de la
mateixa entitat.
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28 de febrer: assistència del president a l’acte institucional efectuat a la Llotja
amb motiu de la Diada de les Illes Balears.
Març:
Primer de març: assistència del president a l’acte institucional que commemorava el vintè aniversari de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia al Parlament de
les Illes Balears.
3 de març: assistència del president a l’acte de lliurament de les Medalles al
Mèrit de Protecció Civil, que tingué lloc al Conservatori de Música i Dansa de
Palma.
4 de març presentació i lliurament de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2001 a Pere J. Batle Maiol, director general de la Caixa de Balears “Sa Nostra”, per part del president i el secretari general.
4 de març: assistència del president a l’acte d’inauguració de la II Mostra de
Formació Professional de Mallorca al Recinte Firal de Palma.
5 de març: presentació del CES i de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2001 al nou delegat del Govern, Miquel
Àngel Ramis Socias, i al secretari general de la Delegació, Felio J. Bauzá
Martorell, per part del president i el secretari general.
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19 de març: imposició al president de la Medalla Commemorativa del Vintè
Aniversari del Parlament, dins del marc del lliurament d’aquesta distinció als
exdiputats. Al mateix acte, efectuat a la seu de la cambra autonòmica, es presentà el llibre Memòria dels vint anys del Parlament.
25 de març: assistència del president a la presentació del llibre Documents cabdals del Regne de Mallorca a la Sala de passes perdudes del Parlament.
Abril:
10 d’abril: el president assisteix a la roda de premsa de presentació de les
Jornades EURDEBAT que es realitzen dies 11 i 12 d’abril al PARCBIT de Palma,
organitzades pel Centre Balears Europa, la Direcció General de Relacions
Europees i per a la Mediterrània del Govern de les Illes Balears i pel CES sobre
“El model social europeu i la nova ciutadania europea”.
14 d’abril: participació del president a la Jornada Tècnica del Model Estratègic
de Calvià 2003-2007 i del Pla de Participació Ciutadana per al debat del Model,
que varen tenir lloc a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Calvià.
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Maig:
7 de maig: presentació i lliurament, per part del president i el secretari general,
de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2001 a Francisco José Formentín García, director de zona de Caja
Madrid.
12 de maig: assistència del president a l’acte de presentació de la Llei dels consells insulars, a la seu del CIM de Palma.
Juny:
3 de juny: assistència del president a l’acte de presentació de la Revista Jurídica
de les Illes Balears, creada entre la Fundació Escola de Pràctica Jurídica, el
Col·legi de Registradors, el Col·legi Notarial, el Col·legi de Procuradors, la
Universitat de les Illes Balears i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, acte
que tingué lloc a la Conselleria de Presidència.
14 de juny: assistència del president a l’acte de presa de possessió del nou
batle de Calvià, Carlos Delgado Truyols, a la sala d’actes de l‘Ajuntament.
19 de juny: assistència del president i del secretari general a l’acte de constitució del nou Parlament.
25 i 26 de juny: assistència del President a l’acte d’investidura del nou president
del Govern, Jaume Matas Palou.

30 de juny: visita institucional de presentació al nou batle de Calvià, Carlos
Delgado Truyols, per part del president i el secretari general.
Juliol:
Primer de juliol: assistència del president i del secretari general a l’acte de presa
de possessió dels nous consellers del Govern de les Illes Balears, que tingué
lloc al Consolat de Mar.
4 de juliol: assistència del president i del secretari general a l’acte de constitució del nou Consell Insular de Mallorca.
9 de juliol: el president i del secretari general fan una visita institucional de presentació al grup parlamentari del Partit Popular. Els rep el seu portaveu, Joan
Huguet Rotger.
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27 de juny: assistència del president i del secretari general a l’acte de presa de
possessió del nou president del Govern de les Illes Balears, Jaume Matas
Palou, que tingué lloc al Consolat de Mar.
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El conseller de Treball i Formació visita
la seu del CES el 15 de juliol.

9 de juliol: el president i del secretari general fan una visita institucional de presentació al grup parlamentari d’Esquerra Unida. Miquel Rosselló del Rosal, el
portaveu, els atén.
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10 de juliol: visita institucional de presentació al conseller de Treball i Formació,
Guillermo de Olives Olivares, del president i el secretari general.
10 de juliol: visita institucional de presentació al president del Parlament, Pere
Rotger Llabrés, amb assistència del president i el secretari general.
11 de juliol: el president i del secretari general fan una visita institucional de presentació al grup parlamentari socialista. Els rep el diputat Francesc Quetglas
Rosanes, portaveu del grup.
11 de juliol: reunió de treball del president i la regidora de Turisme de
l’Ajuntament de Palma, Francisca Bennàssar Tous.
15 de juliol: el conseller de Treball i Formació, Guillermo de Olives Olivares, visita el CES, acompanyat pel seu cap de gabinet, Antoni Valens Nicolau. Per part
del CES hi assistiren els dos vicepresidents, Josep Oliver Marí i Mateu Alorda
Pascual, així com diversos consellers, tant titulars com suplents.
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29 de juliol: el nou conseller d’Interior, José Mª Rodríguez Barberà, rep en
audiència el president i el secretari general del CES de les Illes Balears.
Agost
7 d’agost: audiència de la batlessa de Palma, Catalina Cirer Adrover, al CES.
Rep el president i al secretari general.
Setembre
8 de setembre: els president i el secretari general són rebuts en audiència pel
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Luis A. Ramis de Ayreflor Cardell.
8 de setembre: assistència del president i del secretari general a l’acte de lliurament de la medalla de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo, que
atorga el Ministeri de Justícia, a Joan Ferrer i Cànaves, lletrat oficial-major del
Parlament de les Illes Balears. La medalla fou lliurada per José María Michavila
Núñez, ministre de Justícia. L’acte tingué lloc a la sala d’actes del Parlament de
les Illes Balears.
9 de setembre: el president va una visita institucional al grup parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista.
17 de setembre: la consellera de Presidència i Esports, Rosa Puig Oliver, rep en
audiència el president i el secretari general.
22 de setembre: té lloc a la seu del CES una reunió de treball amb el conseller
de Treball, Guillermo de Olives Olivares.

10 d’octubre: la consellera de Salut i consum, Ana María Castillo i Ferrer, rep en
audiència el president i el secretari general.
14 d’octubre: el president i el secretari general assisteixen a l’acte de presa de
possessió de la nova consellera d’Agricultura i Pesca, Margalida Moner Tugores.
23 d’octubre: la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs Ferragut, rep en
audiència el president, el secretari general i el vicepresident Mateu Alorda
Pascual.
Dia 30: la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, Margarita Isabel
Cabrer González, rep en audiència el president.
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Octubre
Primer d’octubre: el nou conseller de d’Educació i Cultura, Francisco Jesús Fiol
Amengual, rep en audiència el president i el secretari general.
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Visita institucional de presentació del
CES al president del Parlament.
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Dia 31: assistència del president a l’acte de lliurament de premis i de celebració
del dissetè aniversari de Canal 4 TV.
Novembre
6 de novembre: el president i el secretari general, juntament amb membres de
la Comissió de Treball d’Àrea Social del CES - Antoni Fuster Zanoguera, president de la Comissió; Marta Balcells Martí (suplent, CCOO) i Maite Silva Sánchez
(titular, UGT)-, es reuneixen amb Josep Noguera Arrom, delegat episcopal de
Càritas Diocesana de Mallorca i altres representants de l’organització al seu
local de Verge de Lluc.
12 de novembre: el conseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep Joan
Cardona, rep la visita institucional del president i el secretari general.
14 de novembre: la consellera d’Agricultura i Pesca, Margalida Moner Tugores,
rep en audiència el president.
18 de novembre: Antoni Fuster Zanoguera, president de la Comissió de Treball
d’Àrea Social, i Margarita Bordoy Seguí, consellera del CES integrant de l’esmentada Comissió, juntament amb el president, s’entrevisten amb Fernando
Rey-Maquieira, gerent d’AMADIP a les instal·lacions d’aquesta associació.
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24 de novembre: Manuel Jaén Palacios, delegat del Govern de les Illes Balears
a Brussel·les, visita les oficines del CES, on es rebut pel president.
24 de novembre: Margarita Bordoy Seguí, consellera del CES integrant de la
Comissió de Treball de l’Àrea Social, juntament amb el president, s’entrevisten
amb Antoni Pons, gerent de la Fundació Deixalles a la seu de la Fundació.
25 de novembre: el president, el secretari general i l’assessor econòmic del
CES, juntament amb el vicepresident Mateu Alorda Pascual i José Ignacio
Aguiló Pascual, president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria,
lliuren al Govern (representat per la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs
Ferragut, en qui ha delegat el president Matas), la Memòria del CES corresponent a l’any 2002.
26 de novembre: el president, el secretari general i l’assessor econòmic del
CES, juntament amb el vicepresident Mateu Alorda Pascual lliuren al president
del Parlament, Pere Rotger Llabrés, la Memòria del CES 2002.
Dia 27: el president i el secretari general visiten el conseller de medi Ambient,
Jaume Font Barceló, i li lliuren un exemplar de la Memòria del CES 2002.

1 de desembre: el president i el secretari general assisteixen a la conferencia
sobre “Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” que organitza el Col·legi Oficial de Graduats Socials conjuntament amb l’Institut de Salut
Laboral de les Illes Balears, ISLIB. Els ponents foren Fernando Villalobos
Cabrera, director de l’ISLIB i Fernando Pérez Espinosa, advocat, professor titular de dret del treball de la Universitat Complutense de Madrid.
2 de desembre: coincidint amb el Ple del Parlament, es reparteixen exemplars
de la Memòria del CES 2002 als diputats.
4 de desembre: tant el president com el secretari general són presents a l’acte
oficial del dia de la Constitució que es dugué a terme a l’edifici de la Misericòrdia
de Palma en el transcurs del qual Fèlix Pons Irazázabal va pronunciar una conferència.
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Desembre:
1 de desembre: el president i el secretari general visiten el conseller de
Turisme, Joan Flaquer Riutort, i li lliuren un exemplar de la Memòria del CES
2002.
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3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS: REFERÈNCIA
ESPECIAL AL CBE. EL PROJECTE EURDEBAT
En aquest apartat ressenyam les assistències i participacions del CES als actes
d’altres organitzacions, tant públiques com privades.
14 de gener: el president assisteix, amb motiu de la celebració del desè aniversari de la revista ONA: Quadern de Debat, a la taula rodona “Les Balears en els
darrers deu anys” amb la participació de Miquel Alenyà Fuster, Bartomeu
Bennàssar Vicens i Pere Salvà Tomàs, moderada per Sebastià Verd Crespí, que
tingué lloc al Centre de Cultura “Sa Nostra”.
27 de febrer: participació del president i de Ferran Navinés Badal (assessor econòmic del CES i partícip del debat) a l’acte de cloenda del SUS-13 (dedicat a la
balança fiscal amb Espanya i subsidarietat entre illes), organitzat per la plataforma de reflexió i debat SUS, BALEARS! sota els auspicis del Cercle d’Economia
de Mallorca, que tingué lloc a l’auditori de l’hotel Saratoga de Palma.
8 de maig: conferència-col·loqui sobre “Model social europeu i ampliació”, a càrrec
del president del CES, en el marc de la V Setmana Sociocultural del Polígon La
Trotxa (Alaior), que tingué lloc al saló de plens de l’Ajuntament d’Alaior.

Relacions
amb altres institucions

12 de maig: assistència del president a l’acte d’inauguració de la nova seu de
Caixa Rural Balears al carrer Antoni Gaudí, 2 de Palma.
Dia 13 de maig: assistència del president al debat sobre l’EURAM (l’Euroregió de
l’Arc Mediterrani), organitzat per l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga,
que tingué lloc a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló. El debat
es titulà “Les infraestructures de transport a l’Arc Mediterrani”. Hi intervingueren els
senyors Josep V. Boira Maiques (professor de geografia de la Universitat de
València i director de la càtedra Ignasi Villalonga); Germà Oron Moratal (degà de
la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de
Castelló); Gregori Martín Quetglas (director de l’Institut de Robòtica de la
Universitat de València); Josep Vicent Colomer i Ferrandiz (catedràtic i director del
Departament d’Enginyeria i Infraestructures del Transport de l’escola Tècnica
Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, de la Universitat Politècnica de
València); Agustí Segarra i Blasco (catedràtic del Departament d’Economia de la
Universitat Rovira i Virgili) i Andreu Ulied (consultor i soci-director del MCRIT). Acte
seguit, s’impartí la conferència “L’interès col·lectiu econòmic de valencians i catalans” a càrrec de Jordi Pujol i Soley, president de la Generalitat de Catalunya.
També hi intervingueren Eliseu Climent (secretari de l’Institut Ignasi Villalonga),
Ferran Villalonga Campos (director general de la Fundación Telefónica) i Francisco
Toledo i Lobo (rector de la Universitat Jaume I de Castelló), que va cloure l’acte.
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Posteriorment, es féu un homenatge a Agustí Escardino Benlloch, director de
l’Institut de Tecnologia Ceràmica. Hi parlaren els senyors Òscar Ribas i Reig
(president d’honor de l’Institut Ignasi Villalonga, excap del Govern d’Andorra i
president de l’Andbank d’Andorra); Salvador Ordóñez Delgado (rector de la
Universitat d’Alacant); Lluís Arola i Ferrer (rector de la Universitat Rovira i
Virgili); Francisco Tomàs Vert (rector de la Universitat de València); Rafael
Ferrando Giner (president de la CIERVAL), Francisco Toledo i Lobo i Jordi Pujol
i Soley. Al mateix acte es lliuraren les beques de postgrau per a estudis d’economia i empresa, a càrrec de diverses empreses i entitats financeres de
l’EURAM, i Eliseu Climent llegí l’acta de convocatòria del I Congrés Econòmic i
Empresarial de l’Arc Mediterrani 2005.
5 de juny: assistència del president a la presentació que Martí Torrandell Orell i
Martí Rotger, president i director de màrqueting de Caixa Colonya respectivament, acompanyats per Josep Noguera Arrom i Pere Albertí, d’Acció Social de
Càritas, i Antoni Pons, de la Fundació Deixalles, feren a la Conselleria de
Benestar Social de la memòria anual del Projecte d’Estalvi Ètic que té en marxa
aquesta entitat bancària.
11 de juny: assistència del president, al Centre Cultural Pelaires de Ciutat, a la
presentació del llibre Miquel Nigorra: Arrels, branques i fruits , de la col·lecció
Mallorquins en diàleg, de l’editor Lleonard Muntaner. Hi parlaren Fèlix Pons
Irazazábal i Antoni Vidal Ferrando, Miquel Nigorra Oliver i l’autor del llibre, Joan
Pla García.
20 de juny: presència del president a l’acte d’homenatge a Climent Garau Arbona
que el Grup Blanquerna organitzà i que tingué lloc al Monestir de la Real de Palma
11 de setembre: assistència del president i del secretari general, a la seu de “Sa
Nostra” de Son Fuster, a la presentació de la Memòria socioeconòmica del 2002
elaborada per aquesta entitat.
22 de setembre: el president assisteix a la jornada Mobbing impartida per José
Antonio Fernández Bustillo, organitzada pel Col·legi de Graduats Socials de les
Illes Balears i que es féu a la seva seu.

2 d’octubre: s’inaugura una exposició itinerant organitzada pel Centre Balears
Europa titulada “Cap al camí de la Constitució europea… Cap al camí dels 25”
i s’imparteix la conferència a càrrec de Miquel Moltó Calvo, sobre “La situació
actual del futur de la Unió Europea”, presentada pel batle de Calvià, Carlos
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26 de setembre: el president és present a la reunió de l’Assemblea General
Constituent de la FELIB (Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears).
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Delgado Truyols, a l’Institut d’Educació Secundària de Bendinat. El president
assisteix a la inauguració i a la conferència.
3 d’octubre: el president assisteix al sopar amb motiu dels premis anuals que
atorga la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa
i Formentera. L’acte tingué lloc al Poble Espanyol de Palma.
14 d’octubre: el president participa a la taula de presentació del 2n Congrés de
CONFESAL (Confederación Empresarial de Sociedades Laborales) sota el títol
“Empleo, Participación y Empresa”, que tingué lloc al CC de Sa Nostra. L’esmentat
Congrés fou hostatjat per AELIB (Associació d’Empreses Laborals de les Illes
Balears). Altres membres de la taula de presentació foren, entre d’altres, Guillermo
de Olives Olivares, conseller de Treball i Formació, Cristina Cerdó Capellà, directora insular d’Economia del Consell Insular de Mallorca, Miguel Barrachina Ros, director general de Foment de l’Economia Social del Ministeri de Treball, Miguel Millana
Sansaturio, president de CONFESAL, i Lydia Pérez Martínez, presidenta d’AELIB.
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30 d’octubre: assistència del president a la sessió inaugural del congrés de
l’Association of British Travel Agents (ABTA), al Poble Espanyol de Palma.

El president del CES forma part de la mesa
inaugural del 2n Congrés de CONFESAL
"Empleo, Participación y Empresa".
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5 de novembre: assistència del president a la celebració del IV aniversari de la
Finestreta Única Empresarial de Palma, servei integrat de tramitació i assessorament per a la creació d’empreses. L’acte tingué lloc a la seu central de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.
17 de novembre: el director gerent del Consorci Centre Balears Europa,
Fernando de Francisco Cordero, visita la seu del CES.
24 de novembre: el Comitè Ètic de Colonya Caixa Pollença compta amb l’assistència del president a la presentació del llibre sobre la Banca Ètica Rescata
tu dinero (Finanzas solidarias y transformación social) de Núria del Rio
Paracolls, al Club Pollença.
25 de novembre: assistència del president a la jornada Protecció als
Consumidors en matèria de Telefonia, Internet i Correu Electrònic, organitzada
per Nuredduna Consumo, associació de consumidors i usuaris.
26 de novembre: el president i l’assessor econòmic assisteixen a la presentació
de l’Informe que el BBVA ha editat sobre l’economia balear, coordinat pel catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas.
11 de desembre: el president i el secretari general es reuneixen amb la Junta
Directiva d’AMIB (Associació de Municipis de les Illes Balears): el president, Gabriel
Matas Alcover (batle de Montuïri), el secretari general, Jaume Crespí Deyà (batle de
Deià) i el gerent, Santiago Coll Llompart. Hi assisteix també Antoni Fuster Zanoguera,
conseller del CES en representació dels interessos de les entitats locals.
11 de desembre: el president assisteix a l’acte d’inauguració de la nova seu del
SISTEMA MAPFRE a les Illes Balears.
15 de desembre: reunió del president amb el Sr. Josep Francesc Conrado de
Villalonga, delegat general a Balears de la Caixa de Estalvis i Pensions de Barcelona.
17 de desembre: el secretari general assisteix a la inauguració de la nova seu
de CAM a Palma que acull la Direcció d’Expansió, la Sucursal Principal i les
Oficines d’Empreses i Internacional.

El CES conjuntament amb el Centre Balears Europa (CBE) i la Direcció General
de Relacions Europees i per a la Mediterrània de la Conselleria de Presidència
del Govern de les Illes Balears participà en l’organització del debat transnacional EU.R.DEBAT (EUROPEAN REGIONAL DEBATE), que lideren les Balears i
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que té com a parelles organitzadores la Unione delle Camere di Commercio
Industria e Agricoltura della Liguria/Regione Liguria i la Comissáo de
Coordenaçao da Regiáo de Lisboa e Vale do Tejo.

Participants i organitzadors de les Jornades Eu.R.Debat que es feren a Lisboa
sobre "L’ampliació de la Unió Europea". Per part del CES, els consellers Josep
Navarro Campos (tercer per l'esquerra) i Jane Wenham Cocks, a més de
Ferran Navinés Badal, l'assessor econòmic (primer i segona per la dreta).

Actes organitzats:
L’EU.R.DEBAT s’estructura en dues fases. La primera fase contemplava només
el debat regional per illes (que tingué lloc a Menorca l’11 d’octubre de 2002, a
Eivissa el 18 d’octubre de 2002 i a Mallorca els 13 i 14 de desembre de 2002) i
la segona fase incloïa el debat internacional i la cloenda del mateix a Palma, que
es va celebrar els dies 11 i 12 d’abril de 2003 a Palma.

Relacions
amb altres institucions

3.2.1.1. El debat internacional
- Dies 21 i 22 de març de 2003: debat a Lisboa sobre “L’ampliació de la Unió
europea”. El responsable de l’organització del debat fou la Comissão de
Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Per part del CES hi assistiren els consellers Jane Wenham Cocks (grup I), Josep Navarro Campos (grup
II) i l’assessor econòmic.
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- Dies 28 i 29 de març: debat a Gènova sobre “El paper de les regions i ens
locals en la construcció europea”, que tingué lloc a la Cambra de Comerç de
Gènova coordinat per l’Euro Info Centre – Liguria i la Unione delle Camere di
Commercio Industria e Agricoltura della Liguria/Regione Liguria. Hi assistiren els
consellers del CES Carlos Moreno Gómez (grup II), Lourdes Ramis Rebassa
(grup III) i l’assessor econòmic del CES.
- 11 i 12 d’abril: les terceres Jornades del projecte EU.R.DEBAT es realitzen al
PARCBIT de Palma, organitzades pel Centre Balears Europa, la Direcció General
de Relacions Europees i per a la Mediterrània del Govern de les Illes Balears i pel
CES, repartides en tres sessions: en la primera sessió (iniciada amb discursos de
benvinguda dels representants de les tres entitats organitzadores, entre d’ells, el
president del CES) es debatí “El model social europeu. La nova ciutadania europea”; en la segona sessió es féu un “Intercanvi d’aportacions de cada debat sectorial europeu” amb les conclusions dels fòrums de Lisboa, Gènova i les Illes; la
tercera fou la “Sessió de cloenda del debat regional europeu. EU.R.DEBAT”. Per
part del CES, hi assistiren aproximadament 25 persones.
- Com a activitat complementària, el dia 11, i dins el marc de la Regió Europea
de l’any 2003, s’inaugurà l’exposició “Les regions de la UE. El cas de les
Balears. El projecte EU.R.DEBAT. El futur de la UE. La Constitució Europea.
L’ampliació de la UE”, al Centre Flassaders de Palma.
Les conclusions dels debats, entre d’altra informació, es poden consultar a l’adreça www.eurdebat.org.

3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES

19 de febrer: assistència del president a la inauguració de la nova seu de la
FELIB (Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears).
18 de març: assistència del president a l’acte commemoratiu del vintè aniversari de la Universitat de les Illes Balears i lliurament de medalles d’or i argent, realitzat a l’edifici Son Lledó de la UIB.
9 d’abril: assistència del president i del secretari general a la Jornada sobre
Cooperativisme de Consum, organitzada per UCTAIB (Unió de Cooperatives de
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Treball Associat de les Illes Balears) i Hispacoop (Confederación Española de
Cooperativas de Consumidores y Usuarios) a la seu de la Conselleria de
Benestar Social.
25 d’abril: conferència del president, amb el títol “El Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears”, en el marc de la Jornada Institucional de la Unió General
de Treballadors, que tingué lloc a l’hotel Illa de Mallorca.
14 de maig: assistència del president i del secretari general a l’acte de presa de
possessió del nou rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve.
16 de maig: assistència del president i del secretari general a la Jornada sobre
Les Condicions de Treball en el Sector Turístic Balear organitzada per la UIB i
realitzada a l’Escola Universitària de Turisme. Hi participaren Tomás Sala
Franco, catedràtic de dret del treball i de la Seguretat Social de la Universitat de
València (amb la conferència “Contractación, plantillas y movilidad), Abdón
Pedrajas Moreno, catedràtic de dret del treball i de la Seguretat Social de la
Universitat de Burgos i misser (el títol de la seva ponència fou “Jornada y salario”) i la catedràtica en dret del treball i de la Seguretat Social de la UIB,
Remedios Roqueta Buj.
20 de maig: assistència del president a la conferència “Humanisme, tecnologia
i ciència”, a càrrec de José Antonio Marina Torres, filòsof i pensador, que tingué
lloc a la sala d’actes de la Banca March. Aquesta conferència formà part del
cicle “De 1982 a 2002. Del Servei de Càlcul al Centre de Tecnologies de la
Informació. Vint anys de tecnologia a la UIB i a la CAIB”.
14 de juliol: visita de presentació institucional del CES del president i del secretari general al nou rector de la UIB, Avel·lí Blasco Esteve.

3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT

Relacions amb els altres
CES de l’Estat

Dins del marc dels contactes i els projectes comuns que s’han establert el 2003
amb les institucions homònimes de la resta de comunitats autònomes i de
l’Estat, podem esmentar el següent:
- 6 i 7 de febrer: el secretari general i el president participaren a les jornades “25
Años de Diálogo Social: Balance y perspectivas de futuro” que tingueren lloc a
l’esglèsia de San Pedro Mártir de Toledo organitzades pel CES de Castella-La
Manxa i amb la participació d’altres CES autonòmics espanyols. En aquesta trobada, inaugurada per Eduardo Zaplana Hernández-Soro, ministre de Treball i
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José Bono Martínez, president de Castella-La Manxa, es féu la conferència “El
valor democrático del diálogo social”, per Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo
Ferrer, catedràtic de dret del treball i de la Seguretat Social, i les següents taules rodones:
-

“El diálogo social en 25 años de democracia. Perspectivas de futuro”
“El diálogo social en Castilla-La Mancha”
“La concertación social en la sociedad del siglo XXI. Dificultades y
posibilidades”
“La concertación social ante la Convención Europea”

- 3 i 4 d’abril: el secretari general i el president participaren a la Primera trobada anual de presidents i secretaris generals dels CES que tingué lloc a la “Casa
de la Moneda” de Toledo, i fou organitzada pel CES de Castella-La Manxa. Els
temes tractats foren:

- 12 i 13 de maig: participació de Neus Marí Serra, documentalista del CES de
les Illes Balears, i del secretari general a les Jornades La documentación y los
gabinetes de prensa en los Consejos Económicos y Sociales” que tingueren lloc
a Santander i foren organitzades pel CES de Cantàbria. Neus Marí Serra participà a la taula rodona “Las nuevas tecnologías aplicadas a la documentación”,
que es féu el dia 12, amb la ponència “Los centros de documentación de los
CES ante las nuevas tecnologías: sistemas utilizados. Perfil del nuevo documentalista y el usuario que llega”.
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1. Informe i valoració de les actuacions realitzades pels CES durant el
2002
2. Actualització de la recopilació de la normativa dels CES
3. Estudi sobre “El paper dels CES al s. XXI”
4. Situació i desenvolupament del portal CESESPAÑOLES
5. Informe sobre els treballs i acords realitzats pels CES de l’Arc Atlàntic
6. Informe de situació de l’estudi sobre les “Polítiques d’Inclusió Social”
7. Proposta d’estudi sobre les possibles recomanacions a realitzar als
governs autonòmics i central en matèria de seguretat i salut dels treballadors
8. Proposta de ponència de treball sobre les conseqüències jurídiques de
l’incompliment de l’obligació de sol·licitar Dictamen preceptiu als CES
9. La documentació i els gabinets de premsa als CES
10. Proposta d’estudi sobre “La situació sociolaboral de la dona”
11. Preparació de les Jornades que es celebren l’octubre sobre
“L’ampliació de la Unió Europea: efectes en el desenvolupament econòmic i social”

i

nforme d’activitats

2003

Imatge de les Jornades "La documentación y los gabinetes de
prensa en los Consejos Económicos y Sociales" organitzades pel
CES de Cantàbria a Santander, amb la participació de la documentalista i el secretari general del CES de les Illes Balears.

Relacions amb els altres
CES de l’Estat

- 26 de juny: assistència del secretari general a l’acte que, sota la presidència
del rei, tingué lloc a la seu del CES del Regne d’Espanya per la inauguració dels
actes commemoratius del centenari de l’Institut de Reformes Socials, organitzat
pel CES d’Espanya. El mateix dia, al matí, el secretari general i la documentalista, Neus Marí Serra, participaren a la reunió del grup de treball de documentació que dirigeix el CES de les Illes Balears. El president excusà l’assistència
ja que coincidí l’acte amb el discurs d’investidura del nou president del Govern
balear, Jaume Matas Palou.
- 16, 17 i 18 de juliol: assistència del president i el secretari a la trobada organitzada pel CES del Regne d’Espanya tiulada La situación socioeconómica y
laboral en España y las políticas de protección social que tingué lloc a la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. El director de la trobada fou Ignasi Faura Ventosa, conseller del grup III del CES d’Espanya. A la
reunió es revisaren tots els acords presos el mes d’abril a Toledo i es feren les
aportacions a l’estudi i aclariment del paper dels CES, que havien realitzat els
diferents equips de treball, a on hi havien participat els nostres tècnics.
Després de la inauguració, a càrrec de Jaime Montalvo Correa -president del
CES d’Espanya-, Francisco Pérez de los Cobos (president de la Comissió de la
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Memòria del CES d’Espanya) i Ignasi Faura Ventosa, es feren les següents
intervencions:
-

-

-

-

-

-

-

“La protección social en el futuro de la Unión Europea”. Teresa López
López, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
de la Universitat Complutense de Madrid
Taula rodona sobre “La situación económica de España”. Hi intervingueren Jorge Aragón Medina, Enrique de la Lama-Noriega Cardús,
Maximino Carpio García i Antonio Ferrer Sais (consellers del CES
d’Espanya)
“El gasto social en España: evolución y eficiencia”. Jesús Ruiz-Huertas
Carbonell, catedràtic d’economia de la Universitat Rey Juan Carlos de
Madrid
“Las políticas sociales y su descentralización en España”. José Manuel
González-Páramo y Martínez-Murillo, catedràtic d’hisenda pública de
la Universitat Complutense de Madrid
Taula rodona sobre “Mercado de trabajo y relaciones laborales”. Hi
intervingueren Josu Frade Ordriozola, Francisco Moraleda García de
los Huertos, Francisco Pèrez de los Cobos Orihuel i Marcos de Castro
Sanz -consellers del CES d’EspanyaTaula rodona sobre “Calidad de vida y protección social en España”
amb Héctor Maravall Gómez-Allende, Roberto Suárez García,
Ignasi Faura Ventosa i Joan Pujol Segarra (consellers del CES
d’Espanya)
“Nuevas necesidades y nuevas políticas sociales”. José Sánchez
Faba, president de Cáritas

La clausura fou a càrrec de Jaime Montalvo Correa.
Aquesta trobada tenia com a objectiu donar a conèixer la Memoria 2002 sobre
la situación socioeconómica y laboral elaborada pel CES d’Espanya, que s’elabora anualment i eleva al Govern espanyol.

- 15 d’octubre. Es féu la 2a Trobada Anual dels Consells Econòmics i Socials a
Cuenca. Els temes tractats foren:
1. Actualització de la recopilació de la normativa dels CES
2. Directrius de l’estudi “Políticas de Inclusión Social”
3. Procediment normalitzat sobre l’emissió de dictàmens
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També s’hi féu una reunió amb representants del CES autonòmics i del CES
d’Espanya en la qual s’analitzaren les funcions dels secretaris generals d’aquests òrgans consultius.
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4. Conseqüències jurídiques de l’incompliment de l’obligació de sol·licitar
dictamen
5. I Jornadas sobre Documentación y Comunicación de los Consejos
Económicos y Sociales
6. Reunió dels secretaris generals que tingué lloc el 17 de juliol a
Santander
7. Coordinació dels CES per a l’any 2004
- 16 i 17 d’octubre. Participació del president i el secretari general a les Jornades
La ampliación de la Unión Europea: Efectos en el Desarrollo Económico y Social
que tingueren lloc a la seu de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a
Cuenca, organitzades pel CES de Castella-la Manxa.
Inaugurà les Jornades José Manuel Martínez Cenzano, batle de Cuenca, i
María Luisa Araújo Chamorro, consellera d’Economia i Hisenda de Castella-La
Manxa. Manuel Marín González, secretari d’Internacional del PSOE, parlà de
“España ante la Ampliación: Riesgos y Posibilidades”; Gerardo Galeote
Quecedo, portaveu del PP al Parlament europeu, ho féu de “La nueva Europa:
ventajas e inconvenientes para España”; la conferència “Repercusión de la
Ampliación sobre las empresas españolas“ fou a càrrec de José Isaías
Rodríguez García-Caro, delegat de la CEOE davant de la Unió Europea, i
Gervasio Cordero Mestanza, subdirector general de programació territorial i
avaluació de programes comunitaris del Ministeri d’Hisenda impartí sobre
“Futuro y perspectivas de los Fondos Europeos”.
El 17 d’octubre, Miguel Moltó Calvo, director de la representació de la Comissió
Europea a Espanya, féu la intervenció titulada “Consecuencias para la economía española”; José María Zufiaur Narvaiza, conseller del Comitè Econòmic i
Social Europeu, parlà dels “Efectos sobre el Mercado de Trabajo”; Fidel
Ferreras Alonso, membre de l’Institut Europeu de Seguretat Social, conferencià
sobre “Los Sistemas de Protección Social: Sistemas comparados de los nuevos
países y de la Europa de los 15” i, per últim, Javier Rodríguez Palacios, adjunta la direcció de la Confederació de Cooperatives Agràries d’Espanya, parlà
sobre “El Futuro de la Política Agraria Común”.

Relacions amb els altres
CES de l’Estat

La clausura fou a càrrec de Justo Zambrana Pineda, president del CES de
Castella-La Manxa.
Aquestes comunicacions han estat recollides a la publicació La ampliación de la
Unión Europea: Efectos en el desarrollo económico y social. Toledo: Consejo
Económico y Social de Castilla-La Mancha, 2004.
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3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
El CES és un òrgan consultiu i les seves actuacions tenen aquesta naturalesa.
No és, per tant, una institució pública que executi un programa polític o uns serveis als ciutadans. Des d’aquesta realitat, la presència del Consell als mitjans
de comunicació té la incidència justa i característica d’aquest tipus d’òrgan.
Així, durant l’any 2003, el CES ha tingut presència als mitjans de comunicació,
televisió, ràdio i premsa escrita, amb repercussió per diferents temes: presentació de la institució, presentació de publicacions i extractes dels seus continguts,
elaboració de dictàmens, nomenaments i cessaments de membres, presència
en actes institucionals, etc.
S’ha presentat la institució en diferents mitjans:
24 de març: entrevista al president en el programa “La Pasarela” dirigit per
Àngela Seguí (Última Hora Ràdio).
26 de març: emissió al programa de televisió “Economia sostenible” del Canal 4
de l’entrevista realitzada al president.
11 de juliol: entrevista al president per a l’informatiu de Ràdio Nacional d’Espanya a les Balears.
17 de setembre: el president és entrevistat per a la revista que publica regularment l’associació francesa Voisins et Citoyens.
-

“Nuestras propuestas tienen la criba de la discusión y el consenso de las
entidades representadas en el CES: entrevista a Francesc Obrador
Moratinos, president del Consell Econòmic i Social”, a Ultima Hora. [E] de
Mallorca: información de personas, empresas y negocios (11.12.2003)

Es poden destacar les notícies referents a la presentació de publicacions:

-

“Presentado el libro “Pagesos en un consell d’administració” que explica la labor de Agroilla”, a Ultima Hora (22.07.2003)
“Agroilla, les claus de l’èxit”, a El Mundo / El día de Baleares
(27.07.2003)
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21 de juliol: Pagesos en un consell d’administració: El cas Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola.
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14 d’octubre: El treball fix discontinu a les Illes Balears: Estudi tècnic.
Converses. Dictamen
-

“Los expertos analizan en un libro los problemas del trabajo en
Baleares”, a El Mundo / El día de Baleares (15.10.2003)
“El Govern crea una comisión de expertos para regular la situación de
los fijos discontinuos : el CES presenta un estudio sobre esta figura
laboral tan importante en las Islas”, a Ultima Hora (15.10.2003)

31 d’octubre: Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de
les Illes Balears.
-

“Un informe del Consell Econòmic i Social recomienda seguir invirtiendo en investigación y desarrollo”, a Diario de Mallorca (01.11.2003)
“Balears en la cola del gasto de I+D de las empresas”, a Ultima Hora.
[E] de Mallorca: información de personas, empresas y negocios
(06.11.2003)

També ha tingut interès informatiu la realització de seminaris:
11 de setembre: audició europea “Por un turismo para todas las personas y
socialmente sostenible”.
-

“Zontur prevé “buenas perspectivas para 2004 tras el balance positivo
de este año”: El Comité Económico y Social Europeo aprueba en
Calvià un documento para la cumbre turística de Venecia”, a Diario de
Mallorca (12.09.2003)

La presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat
de les Illes Balears 2002 a Mallorca, Menorca i Eivissa ha suscitat l’aparició de
notícies referents, tant a l’acte de presentació com al contingut d’aquesta publicació:
-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

-
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25 de novembre: el president entra en directe a Ultima Hora Ràdio a
les 11.25 h per parlar de la presentació de la Memòria 2002.
25 de novembre: el president parla per a l’informatiu del migdia de la
Cope d’Eivissa i Formentera sobre la presentació de la Memòria 2002
i la presència de les Pitiüses en l’esmentat document.
25 de novembre: Ona Mallorca entrevista el president sobre la presentació de la Memòria 2002.
26 de novembre: Ràdio Nacional i Onda Cero entrevisten el president
sobre la presentació de la Memòria 2002.
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27 de novembre: presentació a la sala d’actes del Parlament.
-

“L’informe del CES al Parlament”, a Diari de Balears (27.11.2003)
“El Consell Econòmic i Social presenta su memoria anual de 2002 en
el Parlament balear”, a Ultima Hora (28.11.2003)

4 de desembre: presentació al Consell Insular de Menorca.
-

-

“El 94% de los turistas llegan a Menorca en verano : según el informe
del Consell Econòmic i Social correspondiente al año 2002, es la isla
con la estacionalidad turística más alta del archipiélago balear”, a
Ultima Hora (05.12.2003)
“Menorca cuenta con la peor dotación sanitaria de Baleares : la ratio
de médicos es la más baja según la memoria 2002 del CES”, a Diario
de Menorca (05.12.2003)

12 de desembre: presentació al Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

-

“Los 13.200 jubilados pitiusos cobran las pensiones más bajas de
Baleares : el informe del CES revela que la esperanza de vida en
Eivissa y Formentera es inferior a la de Mallorca y Menorca”, a Ultima
Hora Ibiza (13.12.2003)
“La esperanza de vida de los pitiusos se sitúa en 78,6 años : los hombres viven una media de 75,3 años y las mujeres llegan hasta los 82,1.
Los más longevos de Balears son los menorquines, con un promedio
de 79,3 años”, a Diario de Ibiza (13.12.2003)

Relacions amb els mitjans
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-
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