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Capítol tercer:

3.1.

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

3.2.

Relacions amb altres institucions.

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, ELS CONSELLS INSULARS, ELS MUNICIPIS, L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL.
PRESENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS SOCIALS.
Gener:
13 de gener: reunió del president amb el conseller de Treball, Guillermo de
Olives Olivares.
22 de gener: es reuneix en sessió ordinària el Ple del Consell Econòmic i Social
de Menorca; com a primer punt de l’ordre del dia, el president i l’assessor econòmic, Ferran Navinés, hi presenten la Memòria del CES 2002 sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears. Formen part del Ple del CES de
Menorca representants de l’administració municipal, de les organitzacions sindicals i empresarials. N’és el president Damià Borràs Barber, vicepresident 2n
del CIME i conseller de Presidència i Mobilitat.
Febrer:
3 de febrer: el president i el secretari general fan una visita institucional de presentació a Ramon Rosselló Pons, subdirector general de Bancaixa. A la trobada, li lliuren un exemplar de la Memòria 2002.
4 de febrer: el president es reuneix amb el director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, Eugeni García Moreno.

13 de febrer: 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 Bartomeu Català
i Juan Manuel Quetglas, president i director de gestió respectivament de
Projecte Home Balears, a les instal·lacions d’aquesta associació.
18 de febrer: el president és present a la inauguració de l’edifici de l’Institut
d’Estratègia Turística (INESTUR) al Parc Bit de Palma, centre per a la investigació, el desenvolupament i la innovació turística. A l’acte també eren presents,
entre molts d’altres, el ministre de Ciència i Tecnologia, Juan Costa Climent, la
vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions Institucionals, Rosa
Estaràs Ferragut, i el director general d’Ordenació i Planificació Turística, Josep
Aloy Pons.
29 de febrer: el president assisteix als actes commemoratius del Dia de les Illes
Balears, que consistiren en la inauguració de la il·luminació exterior de la Llotja
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4 de febrer: el president s’entrevista amb el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, Luis Ángel Ramis de Ayreflor Cardell.

i

nforme d’activitats

2004

i, immediatament després i al mateix edifici, el lliurament del Premis Ramon Llull
i de la Medalla d’Or de les Illes Balears.
Març:
1r de març: el president assisteix als actes commemoratius de l’aniversari de
l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears al Parlament.
3 de març: el president, el secretari general i l’assessor econòmic acuden a la
Jornada d’Estadística a les Illes Balears, en la que es presentà el Sistema
Estadístic de les Illes Balears (SEIB) i que es féu a la Sala Multiusos del Parc bit
de Palma. La presentació de l’acte fou a càrrec de Maria Marquès Caldentey,
directora general d’Economia. El conseller d’Economia presentà "Les Illes Balears
en Xifres, 2003". També es parlà sobre la Llei d’estadística de les Illes Balears i
es féu una taula rodona sobre "L’estadística a les Illes Balears, coordinació versus
complementarietat". Hi tengué molt de protagonisme el Dictamen 2/2004 del CES
sobre el sistema estadístic de les Illes Balears, que es repartí als assistents acompanyat del Memoràndum sobre el Sistema Estadístic a les Illes Balears, per
Mauricio Beltrán Pascual i Àlex Costa Sáenz de San Pedro, informe aprovat per
la Comissió Permanent del CES en sessió ordinària 2/2004 de 25 de febrer.
També s’hi repartiren exemplars en CD-Card de la Memòria del CES 2002.
12 de març: el regidor de Treball, Economia i Comerç de l’Ajuntament de Palma,
Sebastià Sansó Bonet, acompanyat pel Joan Ignasi Morey, de l’IMFOF (Institut
Municipal de Formació Ocupacional i Feina) visiten el CES per conèixer millor
la institució.
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29 de març: el gerent del CBE, Fernando de Francisco Cordero, manté una reunió de treball amb el president.
Abril:
1r d’abril: reunió amb el Consell Insular de Menorca (representat per la consellera d’Ordenació Territorial, Josefina Casals Senent, el vicepresident 2n i conseller de Presidència i Mobilitat, Damià Borràs Barber, i tècnics) per parlar del
Pla Territorial Insular en el marc de l’estudi sobre el sector de la construcció que
impulsa el CES. Per part d’aquest organisme, viatjaren a Maó Vicenç Tur Tur,
Antoni Barceló Veny, Antoni Ramis Ramos i l’assessor econòmic.
20 d’abril: Manuela Meseguer Barrios, directora general de Consum, rep el president i l’assessor econòmic, per parlar sobre l’elaboració de la Memòria del
CES 2003.
21 d’abril: l’assessor econòmic assisteix als diferents actes i conferències que,
amb motiu del Segon Fòrum d’Ocupació i Emprenedors que té lloc al Passeig
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del Born de Palma, es fan al centre Cultural de Sa Nostra i a la Cambra de
Comerç.
21 d’abril: el president i el secretari general assisteixen a la presentació del
"Boletín de la Academia de Jurisprudencia i Legislación de Baleares VI" a la seu
del Parlament.
22 d’abril: el president es reuneix amb el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, Luís Ángel Ramis de Ayreflor Cardell.
23 d’abril: el president rep el vicepresident 2n del Consell Insular de Menorca,
Damià Borràs Barber, que ve acompanyat per Javier Tejero Isla, conseller del
CES en representació d’aquella institució.
24 d’abril: el president assisteix a l’acte que, amb motiu del 25è aniversari de la
constitució del Consell de Mallorca, té lloc a la seu del CIM a Palma.
Maig:
5 de maig: el president i l’assessor econòmic visiten la directora general d’Economia de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, Maria Marquès Caldentey,
i li sol·liciten la col·laboració de la seva institució per a l’elaboració de la Memòria
del CES 2003.

12 de maig: l’assessor econòmic assisteix a la Jornada de Borsa al Parc Bit de
Palma. Organitzada per Zapata Inversion y Bolsa, comptà amb la col·laboració
de l’Il·lustre Col·legi d’Economistes i de la Direcció General d’Economia del
Govern de les Illes Balears. Inaugurà la Jornada Lluís Ramis de Ayreflor Cardell,
conseller d'Economia, Hisenda i Innovació. Hi intervingueren: el degà de l'Il·lustre Col·legi d'Economistes de les Illes Balears, Lluís Moyà Bareche; Joaquín
Zapata; Miguel Ángel Luque; Domingo Zapata i clogué l’acte Maria Marquès
Caldentey, directora general d'Economia.
17 de maig: el president i el secretari general assisteixen a la presa de possessió del nou delegat del Govern Ramon Socias Puig a la seu de Delegació del
Govern.
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7 de maig: el president i l’assessor econòmic visiten el director general de
Planificació i Finançament de la Conselleria de Salut i Consum, Josep Corcoll
Reixach, i li sol·liciten la col·laboració de la seva institució per a l’elaboració de
la Memòria del CES 2003. També és present a l’entrevista Eusebi Castaño
Riera, cap de Servei de Planificació de la Direcció General i col·laborador de la
Memòria del CES 2003.
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18 de maig: el president i el secretari general visiten el nou director de zona de
Caja Madrid, Alfredo Lopera Esteban, i li lliuren un exemplar de la Memòria 2002.
18 de maig: el president es reuneix amb la consellera de Salut i Consum, Aina
Ma Castillo Ferrer.
21 de maig: el president i el secretari general fan una visita de presentació al
nou president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Antoni
Terrasa García, i al mateix acte li presenten la Memòria 2002.
24 de maig: el president i el secretari general fan una visita de presentació al
nou delegat del Govern Ramon Socias Puig a la seu de Delegació del Govern.
A la mateixa visita, li lliuren un exemplar de la Memòria 2002.
26 de maig: el president i el secretari general visiten el nou conseller de Treball
i Formació del Govern de les Illes Balears, Cristóbal Huguet Sintes.
27 de maig: el president té una reunió amb Miquel Rosselló del Rosal, portaveu
del grup parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds.
Juny:
2 de juny: el president visita el portaveu del grup parlamentari socialista,
Francesc Quetglas i Rosanes.
2 de juny: el president i l’assessor econòmic visiten el director general
d’Avaluació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum.
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2 de juny: el president visita el president del Parlament de les Illes Balears, Pere
Rotger i Llabrés.
2 de juny: el president té una reunió amb el portaveu del grup parlamentari PSM
Entesa Nacionalista Pere Sampol i Mas.
8 de juny: el president vista Joan Huguet Rotger, portaveu del grup parlamentari popular.
Juliol:
1 de juliol: el president es reuneix amb el conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears, Cristóbal Huguet Sintes.
1 de juliol: la directora general d’Economia, Maria Marqués Caldentey, rep al
president.
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22 de juliol: el president, l’assessor econòmic i el cap de gabinet visiten el conseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep Juan Cardona, i li lliuren un dossier que recull les ponències del Seminari "Els sistemes productius locals del
calçat i la confecció en pell a Balears. La comarca del Raiguer", que tengué
lloc a Inca el 5 i 6 de febrer de 2004, organitzat per la Direcció General de
Promoció Industrial, el Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les
Illes Balears (CDEIB) i el CES.
23 de juliol: el CES lliura oficialment al Govern de les Illes Balears, representat
per la vicepresidenta Rosa Estaràs Ferragut, el Document de Suggeriments
sobre la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears (aprovat pel Ple
del 30 de juny) i l’Informe d’Activitats 2003. Representen el CES el president, el
secretari general, el vicepresident 1r, Josep Oliver Marí, el vicepresident 2n,
Manuel Cámara Fernández, i els membres de la Comissió Permanent Joan
Josep Díez Moya, Carlos Moreno Gómez, Gabriel Company Bauzà i Antoni
Fuster Zanoguera; a més del conseller Francesc Horrach Estarellas. A l’acte hi
és present la premsa.

Setembre:
8 de setembre: el president, el secretari general i Antoni Fuster Zanoguera (president de la Comissió de Treball d’Àrea Social) lliuren la publicació Normes
socials de les Illes Balears al director general de Planificació i Finançament de
la Conselleria de Salut i Consum, Josep Corcoll Reixach, que els rep en nom de
la consellera, Aina Maria Castillo Ferrer.
9 de setembre: el president, el secretari general i Antoni Fuster Zanoguera (president de la Comissió de Treball d’Àrea Social) lliuren la publicació Normes
socials de les Illes Balears a la titular de la Conselleria de Presidència i Esports
Maria Rosa Puig Oliver
9 de setembre: el president i el secretari general lliuren la publicació Normes
socials de les Illes Balears al conseller de Treball i Formació, Cristóbal Huguet
Sintes.
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27 de juliol: el Document de Suggeriments sobre la situació socioeconòmica i
laboral de les Illes Balears (aprovat pel Ple del 30 de juny) i l’Informe d’Activitats
2003 es presenten de nou institucionalment, en aquesta ocasió al president del
Parlament de les Illes Balears. Qui lliura els documents, en nom del CES, són
el president, el vicepresident 1r, Josep Oliver Marí, el vicepresident 2n, Manuel
Cámara Fernández, i els membres de la Comissió Permanent Joan Serra
Mayans, Carlos Moreno Gómez, Lluís Vallcaneras Nebot i Antoni Fuster
Zanoguera, a més del president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la
Memòria, Josep Ignasi Aguiló Fuster.
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El president, els dos vicepresidents i la Comissió Permanent del CES lliuren al president
del Parlament el Document de Suggeriments sobre la situació socioeconòmica
i laboral de les Illes Balears i l’Informe d’Activitats 2003, el 27 de juliol.
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9 de setembre: el president i l’assessor econòmic assisteixen a la presentació
pública de l’Informe econòmic i social 2003 elaborat pel Centre de Recerca
Econòmica (impulsat per "Sa Nostra" i la UIB) i que fou a càrrec del seu director, Antoni Riera.
14 de setembre: el secretari general, juntament amb els membres de la Comissió de Treball d’Àrea Social Antoni Fuster Zanoguera (que n’és el president),
Eva Cerdeiriña Outerial i Margalida Bordoy Seguí, visiten el president de
l'Institut de Serveis Social i Esportius del Consell Insular de Mallorca (S'Institut),
Antoni Serra Torres.
29 de setembre: el president assisteix a la conferència-dinar que a la tribuna de
"Madrid. Punto de encuentro" pronuncia el president Jaume Matas Palou, presentat per Esperança Aguirre Gil de Biedma, presidenta de la Comunitat de
Madrid. L’acte tengué lloc la Real Casa de Correos de Madrid.
Octubre:
4 d’octubre: el president assisteix a la Conferència "Construyendo puentes entre
las regiones: la cooperación territorial en la Nueva Vecindad Europea" que,
organitzada per la Conselleria de Presidència i Esports, juntament amb
l’Assemblea de les Regions Europees, tengué lloc a l’Hotel Palas Atenea de
Palma. Les benvingudes foren a càrrec de Jaume Matas i Palou, president de
les Illes Balears i de Peter Straub, president del Comitè de les Regions.

Novembre:
9 de novembre: el president es reuneix amb el president de l'Institut de Serveis
Social i Esportius del Consell Insular de Mallorca (S'Institut), Antoni Serra
Torres.
17 de novembre: el president compareix davant de la Comissió no permanent
d’estudi de la millora per part de l’Estat, del finançament de les competències
en matèria d’educació i sanitat, ateses les noves demandes de l’augment demogràfic i la necessitat de millora del servei i les instal·lacions, Comissió creada per
acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears. Amb anterioritat, i com a
document de treball, s’havia lliurat a l‘esmentada Comissió un dossier sobre els
temes d’educació i sanitat elaborat a partir de:
- Memòria dels CES sobre el treball, l’economia i la societat de les Illes Balears,
del 2001, 2002 i 2003,
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7 d’octubre: el president, el secretari general i l’assessora jurídica formen part
del públic en l’acte de presentació de la publicació Legislació de l’esport, editada per l’Institut d’Estudis Autonòmics a la capella del Consolat del Mar.
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- Suggeriments sobre la situació socioeconòmica i laboral de les Illes, dels
mateixos anys.
A més, els tres dictàmens més rellevants evacuats sobre les matèries esmentades:
- Dictamen 08/2002, sobre l’Avantprojecte de llei de Salut de les Illes Balears
- Dictamen 14/2002, sobre l’Avantprojecte de llei de drogodependències i altres
conductes addictives a les Illes Balears i
- Dictamen 07/2004, sobre l’Avantprojecte de llei de drogodependències i altres
addicions a les Illes Balears.
22 de novembre: el president acut a l’acte inaugural del II Congrés Internacional
de la Família, organitzat per la Conselleria de Presidència i Esports amb la
col·laboració del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, acte que fou a càrrec
del president del Govern de les Illes Balears Jaume Matas i Palou.
30 de novembre: coincidint amb el Ple del Parlament, es reparteixen exemplars
de la Memòria del CES 2003 als diputats.
Desembre:
16 de desembre: el president i el secretari general comparteixen un dinar de treball amb el conseller de Treball i Formació, Cristóbal Huguet Sintes.
20 de desembre: el president, el secretari general i l’assessora jurídica assisteixen a la presentació de la publicació Joventut i temps lliure (núm. 7 de la Col·lecció Legislativa, editada per l’Institut d’Estudis Autonòmics)
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3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS.
En aquest apartat ressenyam les assistències i participacions del CES als actes
d’altres organitzacions, tant públiques com privades.
27 de gener: el president i l’assessor econòmic visiten la seu de l’IMEDEA (Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats) a Esporles. Són rebuts per Enric Tortosa Martorell,
investigador adscrit al Departament de Recursos Naturals, secció Innovació.
21 de febrer: el president assisteix a l’acte de presa de possessió del nou bisbe
de Mallorca, Jesús Murgui Soriano, a la Seu de Palma.
24 de febrer: el president assisteix a l’acte d’inauguració que, amb motiu de la
finalització de les obres de rehabilitació i modernització, té lloc a la Seu

80

i

nforme d’activitats

2004

Corporativa de la Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera.
12 de març: el secretari general i l’assessor econòmic tenen una reunió de treball amb representants d’Agroilla en relació a una presentació de la publicació
Pagesos en un consell d’administració: El cas Agroilla, bones pràctiques de gestió agrícola als alumnes d’un master de direcció d’empreses de la UIB.
27 d’abril: el president i el secretari general assisteixen a la conferència que
inaugura el cicle "La nueva Ley Concursal" (organitzat per l’Il·lustre Col·legi
Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears i el TAMIB, Tribunal d’Arbitratge
i Mediació de les Illes Balears), que fou a càrrec de la magistrada Covadonga
Sola Ruiz. La conferència portà per títol "La nueva regulación del concurso:
líneas fundamentales. Esquema de la tramitación procesal. Administración del
concurso".
30 d’abril: el president assisteix a la conferència sobre la responsabilitat social
de les empreses que impartí Irene Samper Ratés amb motiu de la celebració de
l’Assemblea Insular d’AELIB Mallorca (Associació d’Empreses Laborals de les
Illes Balears), així com al sopar posterior.

31 de maig: l’assessor econòmic forma part dels ponents del Seminari "Associacionisme sindical i empresarial a la Unió Europea i als països de l’ampliació"
que, organitzat per l’Institut Complutense d’Estudis Internacionals, amb la
col·laboració dels CES de Castella-La Manxa i el de les Illes Balears va tenir lloc
a Madrid. El títol de la seva intervenció fou: "Experiència espanyola de diàleg
social. El CES de Balears". Altres ponents foren: José Ma. Zufiaur Narvaiza, del
Comitè Econòmic i Social Europeu, Fernando Valdés Dal-Re, catedràtic de Dret
del Treball de la UCM,…
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19 de maig: el president, l’assessor econòmic i el conseller del CES Miquel
Vidal Fullana assisteixen al Encuentro 2004 de la Economía Balear que té lloc
a l’Hotel Gran Melià Victòria, organitzat pel Foro de la Nueva Economía i convocat per The Wall Street Journal Europe, amb ponències de diverses autoritats del Govern (com la dels consellers d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís
Ramis de Ayreflor Cardell; de Comerç, Indústria i Energia, Josep Joan Cardona; de Treball i Formació, Guillermo de Olives Olivares; d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports, Margarita Isabel Cabrer González; de Turisme, Joan
Flaquer Riutort) i de destacats empresaris. Altres participants remarcables
foren la batlessa de Palma, Catalina Cirer Adrover i Josep Oliver Marí, president de CAEB i vicepresident del CES. El president també va assistir al dinar
en la què el president del Govern Jaume Matas i Palou, impartí la conferència
de cloenda.
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16 de juny: el president visita el nou bisbe de la Diòcesi de Mallorca, Jesús
Murgui Soriano, al palau episcopal.
22 de juny: el president assisteix a la presentació de la Memòria Estalvi Ètic
Caixa Colonya-Caixa Pollença 2003, acte presidit pel conseller d'Economia
Hisenda i Innovació, Lluís A. Ramis d’Ayreflor Cardell i per Martí Torrandell, president de Caixa Colonya,. L’acte tengué lloc a la seu de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.
6 de setembre: el president i el secretari general visiten la presidenta de la
Comissió Territorial a les Illes Balears de la companyia d’assegurances Mapfre,
Rosa Gallur Rodríguez.
9 de setembre: el president i l’assessor econòmic assisteixen a l’acte de presentació de l’Informe Econòmic i Social 2003 del CRE (Centre de Recerca
Econòmica)
13 de setembre: el president i el secretari general lliuren un exemplar de
Normes socials a les Illes Balears a Josep Francesc Conrado i de Villalonga,
delegat general a Balears de "la Caixa", institució col·laboradora en l’edició de
l’esmentada publicació.
1 d’octubre: el president forma part dels assistents a l’acte de lliurament dels
premis anuals de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, Eivissa i Formentera durant el transcurs d’un sopar que tengué lloc al
Palau de Congressos del Poble Espanyol de Palma.
14 d’octubre: el president és un dels convidats a l’acte d’inauguració de la 36a
Olimpíada d’Escacs Calvià 2004.
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22 d’octubre: el president assisteix al sopar de commemoració que, amb motiu
del 225è Aniversari de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, tengué
lloc a Son Térmens.
25 d’octubre: el president forma part dels convidats al dinar que "La Caixa"
oferí a les primeres autoritats de les Illes amb motiu del seu 100 aniversari,
dinar que tengué lloc a la Sala Anglada Camarasa del Gran Hotel de Palma.
Així mateix, també assistí al concert que amb el mateix motiu tengué lloc a la
Seu el mateix vespre.
15 i 16 de novembre: el president i l’assessor econòmic acuden a les "III
Jornades sobre Ordenació del Territori. Ordenació territorial i model turístic: La
reconversió del model turístic de les Illes Balears en el marc de l'urbanisme sos-
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tenible", organitzades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, amb
la col·laboració de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, la
Universitat de les Illes Balears i la Banca March.
15 de novembre: el president assisteix a la gala que amb motiu de la celebració
dels 25 anys del Centre de Televisió Espanyola a les Balears es fa al teatre
municipal Xesc Forteza de Palma. S’hi comptà amb la presència de la directora
general de RTVE, Carmen Caffarel Serra.
22 de novembre: el president acut a l’acte d’obertura del curs 2004/2005 de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Balears, que tengué lloc al Saló
d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. Consistí en la conferència "El régimen económico-matrimonial de participación" a càrrec
d’Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés, president de l’Acadèmia.
29 de novembre: el president forma part del públic assistent a l’acte de lliurament dels Premis Andreu Ferret, lliurats per la Fundació Gadeso.

17 de desembre: el president assisteix al Congrés "L’Euram, motor de
l’Euroregió" que, organitzat per l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Vilalonga,
tengué lloc a Barcelona. L’inaugurà Antoni Castells i Oliveres, conseller
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i Eliseu Climent i Corberà,
secretari de l’Institut Ignasi Villalonga. Seguí a la presentació un debat sobre
"Les infraestructures de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani" (amb la participació de
Mateu Turró i Calvet, catedràtic de transports de la UPC; Gregorio Martín
Quetglas, catedràtic de Telemàtica de la Universitat de València; Guillem López
Casasnovas, catedràtic d’Economia de la UPF; Manel Nadal i Farreras, secretari de Mobilitat de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya. Moderà Àngel Llobet Díez, degà del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya). A continuació, es féu un altre debat, "Les
euroregions a Europa (I)", amb representants de diverses euroregions: Eems
Dollard Regio, Euroregió de l’Arc Atlàntic, Euroregió Belàsica i Euroregió TirolSudtirol/Alto Adige - Trentino, que moderà la periodista Mònica Terribas i Sala.
Aquest debat tengué una segona part, en el que participaren representants de
les euroregions del Bàltic, Meuserhin i Transmanche. Moderà Salvador Estapé
Triay, membre de la Junta Directiva de l’Institut Ignasi Villalonga.
Es feren dues intervencions més: "L’Euroregió. Clars i obscurs d’una idea secular", per Josep V. Boira Maiques, professor de la Universitat de València, qui fou
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14 de desembre: el president i l’assessor econòmic acuden a l’acte de presentació de l’obra Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2004, organitzat per la
Fundació Guillem Cifre de Colonya.
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presentat per Francesc Joan i Vendrell, de la Junta Directiva de l’Institut Ignasi
Villalonga, i "Processos de regionalització europea: horitzó per a l’Euram", per
Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat de Catalunya, presentat per
Joan B. Casas i Onteniente, de la Junta Directiva de l’Institut Ignasi Villalonga.
Clogué el Congrés Antoni Serra Ramoneda, president de Caixa Catalunya.
Al vespre, i al marc d’un sopar iniciat amb una salutació a càrrec d’Òscar Ribas
Reig, president d’honor de l’Institut Ignasi Villalonga, s’hi presentà: Llibre de les
infraestructures del l’Euram, Llibre de les empreses de l’Euram, Estudi sobre el
finançament autonòmic de l’Euram, Observatori Estadístic de l’Euram, Suport a
l’elaboració del Llibre Blanc de la Societat de la Informació i les Noves
Tecnologies, Estudis universitaris d’economia de l’Euram. S’hi lliuraren també
les beques Euram: Ajuts a la Investigació econòmica. Amb les intervencions de
Salvador Ordóñez Delgado, secretari d’Estat d’Universitats i de Pasqual
Maragall i Mira, president de la Generalitat de Catalunya, acabà la Jornada.

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

Relacions
amb altres institucions

29 de gener: el president i el secretari general assisteixen a la Jornada de debat
organitzada per COOO "Propuesta de la Mesa de Diálogo Social para la mejora de la protección social de los fijos discontinuos". Hi intervingueren: el conseller de Treball Gullermo de Olives Olivares, el conseller del CES i secretari general FECOHT de CCOO de Balears Rafael Borràs Enseñat; el secretari general
de la Federació de Comunicació i Transport de CCOO de Balears Mariano
Izquierdo; el magistrat de la Sala Social, Francisco Javier Wilhelmi Lizaur; la
professora de la UIB Remedios Roqueta Buj; el director provincial de la TGSS
a les Illes Balears, Antoni Comas Barceló; Mª Rosa Arregui Álava, directora provincial de l’INEM i Josep Benedicto Lacomba, secretari general CCOO a les Illes
Balears.
17 de febrer: el president acut a la Jornada de Prevención de Riesgos
Laborales en el Ámbito Doméstico, organitzada per la Direcció General de
Treball i Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació, i la UNAE,
Associació de Consumidors i Usuaris de Balears. Presentà Fernando
Villalobos Cabrera, director de l’Institut de Salut Laboral de les Illes Balears i
actuà com a ponent Sebastián Batle, gerent de TECELEC. La Jornada tengué
lloc a la seu de la UNAE.
19 de febrer: el president acut a l’acte de clausura del II Comitè de la Federació
de Transports, Comunicacions i Mar de la UGT Illes Balears al Casal de Cultura
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Can Gelabert de Binissalem. Al mateix acte es féu un homenatge a Mateu
Alorda Pascual, exvicepresident del CES.
23 de febrer: el president assisteix a la conferència que impartiren Martí Torrandell Orell (president de Caixa de Colonya) i Martí Rotger (coordinador de
l’Estalvi Ètic de Caixa de Colonya) dins del III Cicle de Conferències de
Trajectòries Empresarials, organitzat per l’Escola Universitària d’Estudis
Empresarials de la UIB, juntament amb la Fundació Càtedra Iberoamericana i la
Fundació Universitat-Empresa. Presentà l’acte Andreu Alcover, gerent de la UIB
i tengué lloc a l’edifici Son Lledó del campus universitari.
17 de març: el president acut a un dinar organitzat pels consellers membres del
grup III al menjador de l’Institut Fra Juníper Serra de Palma. Hi assistiren: Antoni
Fuster Zanoguera (entitals locals), Josep Domingo Bonnín Forteza (sector pesquer), Gabriel Company Bauzà (sector agrari), Margarita Bordoy Seguí (associacions de consumidors), Esteve Bardolet Jané (expert Govern) i Miquel Alenyà
Fuster (expert del Govern).

4 de maig: el president, el secretari general, l’assessor econòmic, el conseller
del grup III per les organitzacions agràries Gabriel Company Bauzà i representants d’Agroilla parlen als alumnes del màster de direcció d’empreses de la UIB
sobre el cas Agroilla, convidats pel professor Julio Batle Lorente, del Departament d'Economia de l'Empresa. A les intervencions les seguí un debat amb els
alumnes assistents.
14 de maig: el president i el secretari general assisteixen a la presentació de la
publicació Història de la UGT de les Illes Balears. Un segle de lluita sindical, dels
historiadors Albert Comas i Manel Santana Morro i l'investigador i sindicalista Joan
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20 d’abril: el secretari general assisteix a la Jornada "La Reforma del marco normativo en prevención de riesgos laborales", organitzada pel Gabinet Tècnic de
Prevenció de Riscos Laborals de la CAEB amb la col·laboració de l’ISLIB
(Institut de Salut laboral de les Illes Balears) i la Conselleria de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears, que tengué lloc als locals de la CAEB
de Palma. La Jornada comptà amb intervencions de Fernando Villalobos
Cabrera, director de l’ISLIB, Federico Durán López (catedràtic de dret i
Seguretat Social, expresident del CES del Regne d’Espanya); Francisco
Badenes Vicente (inspector de Treball); Salvador del Rey Guanter (catedràtic de
dret del treball i Seguretat Social, conseller del CES Regne d’Espanya). A més,
una taula rodona en la què intervingueren Fernando Villalobos Cabrera,
Federico Durán López, Catalina Barceló Esquena (cap de l’Àrea de Seguretat i
Salut Laboral de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social), a més de representants de les organitzacions empresarials.
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Huguet Amengual. El llibre el presentà l'ex-president del Congrés del Diputats
Fèlix Pons Irazázabal. Així mateix, hi intervingueren Jaume Matas Palou, president del Govern, Cándido Méndez Rodríguez (secretari general de la Comissió
Executiva Confederal de la Unión General de Trabajadores) i Llorenç Bravo
Muñoz (secretari general de la Unió General de Treballadors de les Illes Balears).
3 de juny: el president i el secretari general assisteixen al 8è Congrés de
la Confederació Sindical CCOO Illes Balears que tengué lloc a l’Auditòrium
de Palma
17 de juny: el president i el secretari general es reuneixen a la seva seu del Parc
Bit amb el president de PIMEB i de PIME Menorca, Antoni Juaneda Anglada i
Joan Josep Díez Moya, secretari general de la PIMEB i conseller del CES.
2 de juliol: el president, el secretari general i l’assessora jurídica assisteixen a la
Jornada sobre la negociació col·lectiva en el sector d’hoteleria que té lloc a la
Sala d’Actes de Son Lledó, organitzada per la UIB. Hi intervenen, entre d’altres,
Tomás Sala Franco (catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la
Universitat de Valencia); Manuel Álvarez de la Rosa (catedràtic de Dret del
Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de la Laguna); Carles Sedano
Almiñana (FEHM); Mercedes Ventayol Clar (PIME-RESTAURACIÓ DE BALEARS); Antonio Copete González (conseller del CES per la UGT); Rafael Borràs
Enseñat (conseller del CES per CCOO).
21 de juliol: el president forma part del públic assistent a la cerimònia de graduació del curs 2003-2004 de la UIB a Son Lledó.

Relacions amb les organitzacions
i institucions representades
en el CES

30 de setembre: el president assisteix a l’obertura del curs acadèmic 2004-2005
de la UIB, que tengué lloc a la sala d’actes de Son Lledó.
14 i 15 d’octubre: el president i el secretari general formen part del públic assistent al Congrés europeu de joves agricultors "El futur de l’empresa agrària a la
UE, claus per a l’èxit", organitzat per ASAJA Balears i CEJA (Consell Europeu
de Joves Agricultors). El president, a més, assistí la nit anterior a la inauguració
del Congrés al còctel de benvinguda ofert per la batllessa de Palma al Castell
de Bellver així com al sopar de cloenda del dia 15.

3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT
- 15 i 16 d’abril: la Trobada anual dels Consells Econòmics i Socials té lloc
a Valladolid, organitzada pel CES de Castella i Lleó. Després de la inaugura-
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Representants de la majoria dels altes CES de l’Estat assistiren al Seminari “El CES
com a àmbit de participació en l’elaboració de les normes” (10 i 11 de juny)

- Informe i valoració de les actuacions realitzades pels CES i seguiment dels
temes abordats en anteriors trobades:
- Informes sobre "La preceptivitat dels dictàmens dels CES en relació
amb els avantprojectes de llei" i sobre "L’abast del concepte econòmic
i social en relació amb la preceptivitat de la consulta al CES" (aquestes ponències foren a càrrec del secretari general del CES de les Illes
Balears)
- Relacions institucionals entre els CES autonòmics i el CES estatal
(CES de Galícia)
- Homogeneïtzació de criteris sobre matèries en els que els CES autonòmics han d’emetre informes (CES d’Astúries)
- La situació actual de les relacions amb els CES del sud de França
(CES d’Aragó)
- Projecte informàtic per la col·lecció d’enllaços (CES de Castella i
Lleó)
- Propostes a desenvolupar de cara a pròximes reunions
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ció i presentació de la Trobada a càrrec de Tomás Villanueva Rodríguez,
conseller d’Economia i Ocupació de la Junta de Castella i Lleó i José Luís
Díez Hoces de la Guardia, president del CES amfitrió, es féu una reunió de
coordinació de presidents i secretaris generals dels CES amb el següent ordre
del dia:
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A més, es feren dues jornades monogràfiques: "Aspectes comercials dels productes agroalimentaris de qualitat" (en fou ponent Carmen Suárez Montesino,
directora general d’Industrialització i Modernització Agrària de la Junta de
Castella i Lleó) i "Posició, relacions i camins de col·laboració dels CES regionals
i nacional amb els consells socials de les ciutats" (el debat fou moderat per José
Luís Díez Hoces de la Guardia i hi participaren Paloma Biglino Campos, catedràtica de dret constitucional i degana de la Facultat de Dret de la Universitat de
Valladolid; Luis Miguel González Gago, director general d’Administració
Territorial de la Junta de Castella i Lleó; Valentín Merino Estrada, secretari general de l’Ajuntament de Valladolid; María Álvarez Fernández, direcció general
d’Administració Local del Ministeri d’Administracions Públiques; Agustín Prieto
Gonzáez, en representació del grup sindical del CES de Castella i Lleó i Luis
Carlos Parra García, , en representació del grup empresarial del CES de
Castella i Lleó).
L’acte de clausura fou a càrrec de Juan Vicente Herrera Campo, president de la
Junta de Castella i Lleó.
- 26 d’abril: el president assisteix a la presentació de l’Informe elaborat pel
Consell Econòmic i Social d’Espanya "Efectos de la próxima ampliación
de la Unión Europea sobre la economía española". L’acte d’obertura fou a
càrrec del president del CES d’Espanya, Jaime Montalvo Correa; la presentació
la féu Rafael Montero Gomis (president de la Comissió de Treball de Mercat
Únic Europeu, Desenvolupament Regional i Cooperació al Desenvolupament);
Jorge Aragón Medina; Santos M. Ruesga Benito; José Mª Lacasa Aso i Claudio
Cabaleiro Villanueva (consellers del CES d’Espanya). El lloc de celebració fou
la seu del CES d’Espanya a Madrid.

Relacions amb els altres
CES de l’Estat

- 31 de maig: el president, el secretari general i l’assessora jurídica assisteixen
com a convidats a la sessió ordinària del Ple del CES del Regne d’Espanya.
Prèviament, es reuniren amb els consellers del CES d’Espanya que havien d’actuar com a ponents uns dies després al Seminari "El CES com a àmbit de participació en l’elaboració de normes" organitzat pel CES de les Illes Balears.
Per una altra banda, no fou possible que hi hagués representació del CES de
les Illes Balears a les "II Jornadas de los Consejos Económicos y Sociales
Españoles sobre Documentación", organitzada des del CES de Canàries com a
continuïtat de la Jornada que tingué lloc a Santander l’any passat, que es feren
els dies 20 i 21 del mes de maig.
- 9 de juliol: com a continuació de la primera trobada "Associacionisme sindical i empresarial a la Unió Europea i als països de l’ampliació" que tengué lloc el 31 de maig a Madrid, organitzada per l’Institut Complutense
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d’Estudis Internacionals (ICEI) i el CES de Castella-La Manxa), es realitzà la
Conferència Internacional que amb el mateix títol tengué lloc a Toledo. Per part
del CES de les Illes Balears hi assisteixen el president, el secretari general i
l’assessor econòmic.
La inauguració fou a càrrec de Carlos Pedrosa Serrano, president en funcions
del CES de Castella-La Manxa; Valeriano Gómez Sánchez, secretari general
d’Ocupació del Ministeri de Treball i Afers Socials; Mª Luisa Araújo Chamorro,
consellera d’Economia i Hisenda de la Junta de Comunitats de Castella-La
Manxa i Cándido Méndez Rodríguez, president de la Confederació Europea de
Sindicats.
Fernando Valdés Dal-Re, director del Departament de Relacions Laborals
Internacionals de l’ICEI, i José Mª Zufiaur Narvaiza, conseller del CES europeu
i director tècnic del Departament de Relacions Laborals Internacionals de l’ICEI,
presentaren el projecte sobre "Associacionisme sindical i empresarial a la Unió
Europea i als països de l’ampliació".
Rosendo González Dorrego, de la Direcció General d’Ocupació i Assumptes
Socials de la Comissió Europea, parlà sobre "El dret d’associació sindical i
empresarial a l’àmbit europeu, des de la perspectiva de la Comissió Europea"
La taula rodona amb el tema "La llibertat d’associació a la Unió Europea entre
heteronomia i autonomia" tengué com a participants Teun Jaspers, professor
de la Universitat d’Utrecht (Països Baixos); Edoardo Ales, de la Universitat
de Cassino-Frosinone (Itàlia); Monika Cambalikova, de l’Institut de Sociologia
de Bratislava (Eslovàquia); Andrei Popescu, Universitat de Bucarest (Rumania).
Com a moderador, Mario Sepi, president del grup dels treballadors del
CES europeu.

La darrera taula rodona: "Cap a un marc europeu de relacions laborals col·lectives?" la formà Reiner Hoffmann, secretari general adjunt de la Confederació
Europea de Sindicats; Antoine Lyon-Caen, catedràtic del Dret del Treball de la
Universitat de Nanterre (França); Francisco González de Lena Álvarez, secretari general tècnic del Ministeri de Treball i Afers Socials; Louise M. Van
Hoogstraten, presidenta del Grup de Protecció Social de la UNICE. Com a
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Una segona taula rodona titulada "Contingut i tutela de la llibertat sindical a la
Unió Europea" fou formada per Martine Le Friant, professora de la Universitat
d’Avinyó (França); Jorge Leite, Universitat de Coimbra (Portugal); Mitja Novak,
Universitat de Ljubljana (Eslovènia); Arvalds Freibergs, consultor (Letònia). El
moderador fou Manuel Bonmatí Portillo, secretari de Relacions Internacionals,
de la Comissió Executiva Federal d’UGT.
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moderador, Antonio Baylós Grau, catedràtic del Dret del Treball de la Universitat
de Castella-La Manxa.
Les conclusions i la cloenda les féu Fernando Valdés Dal-Re, director del
Departament de Relacions Laborals Internacionals de l’ICEI.

Relacions amb els altres
CES de l’Estat

- 14, 15 i 16 de juliol: assistència del president i el secretari general a la trobada organitzada pel CES del Regne d’Espanya titulada "La situación socioeconómica y laboral de España en la Europa de los veinticinco.
Competitividad y cohesión" que tingué lloc a la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander. L’objectiu de l’esmentada trobada fou donar a
conèixer a la societat espanyola la Memòria que sobre la situació socioeconòmica i laboral d’Espanya elabora el CES estatal anualment i eleva al Govern.
S’hi analitzà, d’acord amb l’estructura de la Memòria, el panorama econòmic, la
situació del mercat de treball, les relacions laborals i la qualitat de vida i protecció social. La directora de la trobada fou Mª Ángeles Fernández Pérez, consellera del grup II.
Després de la inauguració, a càrrec de Jaime Montalvo Correa, president del
CES d’Espanya; Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, president de la
Comissió de la Memòria del CES d’Espanya i conseller del grup III, i Mª Ángeles Fernández Pérez, es feren les següents intervencions:
- Antonio Garrigues Walker, "La nueva Europea en un mundo nuevo"
- Federico Durán López, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat
Social de la Universitat de Còrdova: "El futuro de las relaciones laborales en la Europa de los 25"
- Taula rodona sobre el panorama econòmic a càrrec dels consellers del
CES d’Espanya Santos Miguel Ruesga Benito, Enrique de la LamaNoriega Cardús, Maximino Carpio García i Joan Pujol Segarra, el
moderador.
- Tomás Sala Franco, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat
Social de la Universitat de València: "El acervo comunitario en materia
laboral y la ampliación europea"
- Carmen Sáez Lara, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat
Social de la Universitat de Còrdova: "Actividad y empleo femenino en
la Europea ampliada"
- Taula rodona amb el tema del mercat de treball, polítiques d’ocupació i
relacions laborals. HI participaren els consellers del CES d’Espanya
María Dolores Liceras Ruiz, Fernando de Palacios Caro, Francisco
Pérez de los Cobos Orihuel i Josu Frade Odriozola, qui moderà el debat.
- Juan Díez Nicolás, catedràtic de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid: "La cohesión social en la Europa ampliada".
- Taula rodona sobre la qualitat i protecció social amb els consellers del
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CES d’Espanya Blanca Villate García, Roberto Suárez García, Ignasi
Faura Ventosa i, com a moderadora, Isabel Ávila Fernández-Monge.
Clausurà la trobada Valeriano Gómez Sánchez, secretari general d’Ocupació
del Ministeri de Treball i Afers Socials.
- 21 i 22 d’octubre: el president i el secretari general representen la nostra institució a les II Jornades anuals entre Consells Econòmics i Socials, organitzades pel CES de Castella i Lleó a Salamanca.
La presentació de la Trobada fou a càrrec de José Luis Díez Hoces de la
Guardia, president del CES de Castella-Lleó i de Julián Lanzarote Sastre, batle
de Salamanca. Després de la reunió de coordinació de presidents i secretaris
generals, tengué lloc la ponència "Valoració econòmica de béns públics en relació amb el patrimoni cultural", que pronuncià Luis César Herrero Prieto, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Valladolid.
La següent jornada es dedicà a "Les dones en el mitjà rural de Castella i Lleó".
Moderà Agustín Prieto González, i foren els participants Rosa Urbón Izquierdo,
directora general de la Dona de la Junta de Castella i Lleó i Milagros Alario
Trigueros i José Mª Delgado Urrecho, professors del Departament de Geografia
de la Universitat de Valladolid.
- 18 i 19 de novembre: el president acut a la IX Cimera euromediterrània de
consells econòmics i socials i institucions similars que tengué lloc a la
Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Les sessions de treball foren dedicades a:
- estat actual de la cooperació euromediterrània i dels desenvolupament
de la funció consultiva de la regió euromediterrània
- presentació i debat de l’informe sobre "Agricultura i seguretat alimentària", a càrrec d’un ponent del CESE
- informe sobre els progressos relatius a la proposta de creació d’un
observatori del deute
- presentació i debat de l’informe sobre "Immigració i cooperació entre
els països de la regió", a càrrec d’un ponent del CES d’Espanya
- intervenció de les xarxes d’agents econòmics i socials euromediterrànies
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La sessió d’obertura fou a càrrec de Francisco Camps Ortiz, president de la
Generalitat Valenciana; Rita Barberá Nolla, batllessa de València; Jaime
Montalvo Correa, president del CES d’Espanya; a més de representants del
Comitè Econòmic i Social Europeu, de la Presidència a l’exercici del Consell de
la UE i de la Comissió Europea.
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Informe del Comitè de seguiment sobre l’aplicació del programa del
treball 2003-2004, a càrrec del president del Comitè de seguiment
Euromed del CESE
presentació sobre els projectes de cooperació: "Diàleg social i sistemes socials", a càrrec de l’"Istituto per il Mediterraneo" (IMED) i el
"TRESMED. La funció consultiva dels interlocutors econòmics i socials
i la seva contribució a la cooperació mediterrània", a càrrec del CES
d’Espanya.
aprovació de la declaració final de la cimera.

La Cimera, organitzada pel Comitè Econòmic i Social Europeu, el Consell per
al Desenvolupament Econòmic i Social de Malta i el Consell Econòmic i Social
de Tunísia, és la novena de les fetes arrel de la Declaració de Barcelona
(1995) a partir de la qual neix l’Associació Euromediterrània. En el marc d’aquesta Associació -que reuneix els deu països socis euromediterranis
(Argèlia, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Autoritat Nacional Palestina,
Síria, Tunísia i Turquia) i els 25 països membres de la Unió Europea-, aquesta novena Cimera examinà l’estat de la cooperació entre els CES i institucions
semblants de la regió i es discutiren dos informes d’elaboració conjunta, sobre
"Agricultura i seguretat alimentaria", coordinat pel Comitè Econòmic i Social
Europeu, i "Immigració i cooperació a la regió", informe coordinat pel CES
d’Espanya.
- 25 i 26 de novembre: el president i l’assessor econòmic assisteixen a la Jornada sobre l’Euroregió que tengué lloc a Barcelona organitzada pel Consell
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).
La inauguració fou a càrrec de Josep Maria Rañé i Blasco conseller de Treball
i Indústria de la Generalitat de Catalunya i Rafel Hinojosa i Lucena, president
del CTESC.
Les sessions de la primera jornada foren dedicades a:
-

Relacions amb els altres
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-

-
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"Les euroregions dins del nou marc de la UE", Joan Rigol i Roig,
expresident del Parlament de Catalunya i Josep Ramoneda Molins,
president del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
"Situació actual i perspectives de desenvolupament socioeconòmic de
l’Euroregió", Martí Parellada i Sabata, Universitat de Barcelona.
Moderador: Joan Canals i Oliva, vicepresident del CTESC.
"Factors de deslocalització i avantatges competitius de l’Euroregió:
infraestructures i mobilitat, activitat econòmica", Albert Vilalta i
González; Joan Togores Ques, rector de la Universitat de Barcelona. El

i

nforme d’activitats

-

2004

moderador fou: Alfons Labrador i Tames, director d’estudis de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
Taula rodona: "L’àmbit social a l’Euroregió": Amb Joan Coscubiela
Conesa, secretari general de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya; Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general d’UGT a
Catalunya; Joan Pujol i Segarra, secretari general de Foment del
Treball i Víctor Campdelacreu Armengol, membre de la comissió executiva de PIMEC. El moderador fou: Ferran Cardenal Alemany, membre de la Comissió Executiva del CTESC.

El dia 26, es féu una taula rodona formada pels presidents del CES que integren
l’Euroregió Pirineus- Mediterrània (els consells regionals francesos de
Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénnées juntament amb els governs de Catalunya, Aragó i les Illes Balears) entre d’ells, el president Obrador.
Feren la cloenda Pere Esteve i Abad, vicepresident del Patronat Català Pro
Europa i el president del CTESC.

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 2004, el CES ha tingut presència a la premsa escrita, amb
repercussió per diferents temes: presentació de publicacions i extractes dels
seus continguts, elaboració de dictàmens, nomenaments i cessaments de
membres, presència en actes institucionals, etc.

-

"El CES cuestiona la estrategia turística del Govern del Pacte", a
Ultima Hora (07.01.2004)
"Adjudicado el proyecto del futuro Hospital de Formentera cuyas obras
comenzarán a finales de año : El Consell Econòmic pidió en diciembre
agilizar el proyecto" a El Mundo / El día de Baleares Eivissa i
Formentera (24.02.2004)
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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 al contingut d’aquesta publicació:

i
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2004

Es menciona el contingut de l’Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears:
-

Valenciano, Valentí. "La lenta desaparició de la indústria", article d’opinió a Ultima Hora (13.01.2004)

També ha tingut interès informatiu la realització de seminaris:
5-6 de febrer: Workshop sota el títol "Els sistemes productius locals del calçat i
la confecció en pell a Balears. La comarca del Raiguer". Centre Bit d’Inca
-

"Empresarios del calzado de es Raiguer estudian mejorar su competitividad", a Ultima Hora (07.02.2004)
"Empresaris del calçat estudien millorar la seva competitivitat", a Diari
de Balears (07.02.2004)

La participació del president del CES en el 2n Congrés de CONFESAL
(Confederación Empresarial de Sociedades Laborales) sota el títol "Empleo,
Participación y Empresa", es recull a:
-

"Congreso de CONFESAL", a Economía Social (enero – febrero 2004)

El 30 de març, el periodista Sebastià Verd enregistra una entrevista al president i a
l’assessor econòmic per incloure-la a un reportatge de TVE sobre l’empresa Agroilla.
El contingut de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de
les Illes Balears 2002 és menciona a:
-

"Las cooperativas de trabajo siguen en alza y su número se acerca a
200 en Balears : Los representantes del sector denuncian la falta de
ayudas para la nueva creación" a Diario de Mallorca (02.04.2004)

La publicació de l’estudi de Martí Parellada i Gemma Garcia, La qualitat del
treball: una proposta d‘indicador, aconseguí un notable ressò a la premsa de
les Illes:

Relacions amb els mitjans
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-

-

94

"Balears es la comunidad con mayor igualdad laboral entre hombres y
mujeres : Un estudio del Centre [sic] Econòmic i Social sitúa las islas
en los mejores puestos del ranking de calidad del trabajo" a Última
Hora (19.04.2004)
"Balears és una de les CA amb major qualitat del mercat de treball" a
Diari de Balears (19.04.2004)

i
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2004

La Jornada de treball dedicada als Índexs de Qualitat en el Treball que tengué
lloc a la Conselleria de Treball i Formació el 1r de juny –on es presentà l’estudi
del CES abans esmentat–, fou recollida, entre d’altres mitjans, a:
-

-

"Baleares es la región que sufre la mayor siniestralidad laboral de toda
España" a El Mundo / El día de Baleares (02.06.2004)
"Balears lidera la calidad del empleo en España pese a registrar el
mayor índice de accidentes : Un informe del CES destaca la alta actividad y el bajo desempleo en las Islas" a Última Hora (02.06.2004)
"El CES indica que Balears es de las CCAA con más empleo de calidad" a Diario de Mallorca (02.06.2004)
"La qualitat de la feina a les Illes és una de les més altes de tot l’Estat"
a Diari de Balears (02.06.2004)

L’altre esdeveniment que ha estat àmpliament reflectit, tant a la premsa escrita
com a l’audiovisual, ha estat el Seminari sobre el CES com a àmbit de participació en l’elaboració de les normes. En destacam:

-

-

"Matas cree que Balears romperá en 2004 la ‘recesión’ y crecerá de
forma moderada : El president inaugura el seminario sobre el papel del
CES en la elaboración de normas" a Última Hora (11.06.2004)
"El president del CES recomana revisar el "model" de les Balears" a
Diari de Balears (11.06.2004)
"Matas cree que Balears cerrará 2004 con un "índice de crecimiento
moderado" : El presidente del CES de España indica que el modelo
económico de las islas exige una constante revisión" a Diario de
Mallorca (11.06.2004)
"Matas zanja la crisis económica: «Baleares tendrá un crecimiento
moderado en 2004» : «Será la primera vez que se rompa el proceso
de recesión de los últimos años», avisa el president en la ’cumbre’ del
Consejo Económico y Social" a El Mundo / El día de Baleares
(11.06.2004)

El 23 de juliol una delegació del CES, formada pel president, el secretari general,
els dos vicepresidents i membres de la Comissió Permanent lliura oficialment al
Govern de les Illes Balears, representat per la vicepresidenta Rosa Estaràs
Ferragut, el Document de Suggeriments sobre la situació socioeconòmica i laboral
de les Illes Balears. La premsa se’n feu ressò els dies següents a la presentació:
-

"El CES proposa avaluar l’impacte social d’una reconversió del turisme" a Diari de Balears (24.07.2004)
Cela Conde, Camilo J., "Aconsejando" a Diario de Mallorca (24.07.2004)
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"El CES aconseja fomentar la apertura comercial en mediodías y sábados tarde : Propone consensuar el modelo territorial de Balears y
fomentar los polígonos industriales" a Diario de Mallorca (24.07.2004)
"El CES aconseja al Govern una total reconversión turística" a Última
Hora (2.07.2004)
"El descuento por insularidad en los vuelos debería ser una cantidad
fija, dice el CES : Aconseja reducir las tasas aeroportuarias en las operaciones interislas y en la temporada baja" a Diario de Mallorca
(25.07.2004)
"Muchos comerciantes ya abren al mediodía pero con poca rentabilidad : Pimeco comparte la opinión del CES sore la necesidad de trabajar las tardes de los sábado" a Diario de Mallorca (25.07.2004)
"El CES aconseja ampliar la red ferroviaria de Mallorca" a Última Hora
(26.07.04)
"El CES propone ampliar las ayudas a personas viudas" a Diario de
Mallorca (28.07.04)
"Afedeco aboga por la apertura comercial a mediodía y los sábados
por la tarde : La patronal critica la intromisión del Consejo Económico
y Social" a Última Hora (28.07.04)
"Afedeco propone abrir al mediodía y los sábados por la tarde" a El
Mundo / El día de Baleares (28.07.2004)
"Afedeco califica de intromision un reciente informe del CES" a Diario
de Mallorca (28.07.2004)

El contingut de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de
les Illes Balears 2002 es continua mencionant:
-

"El CES recomendó construir nuevos juzgados en Eivissa" a El Mundo
/ El día de Baleares Ibiza y Formentera (15.09.2004)

La presentació de la publicació Normes socials de les Illes Balears el dia 16 de
setembre es va veure reflectida a la premsa:
-

Relacions amb els mitjans
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-

"El Consell Econòmic y Social recopila en un libro toda la legislación
social de Balears" a Última Hora (17.09.2004)
"El consell economicosocial recull la normativa balear en un llibre" a
Diari de Balears (17.09.2004)
"El CES recopila la legislación propia de la Comunidad Autónoma en
un solo libro" a Diario de Mallorca (17.09.04)
"Un libro de normas sociales" a El Mundo / El día de Baleares (17.09.2004)

La presència del president a diversos actes ha estat comentada o recollida gràficament de la forma següent:
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L’obertura de l’any acadèmic:
-

-

"El rector de la UIB defensa la unitat lingüística i demana cura pel català : Blasco obrí el curs acadèmic, que enguany té uns 14.000 estudiants" a Diari de Balears (01.10.04)
"El Govern aumenta un 24% la dotación económica para la UIB : el rector de la Universitat anuncia más titulaciones y reafirma el compromiso
con la defensa del catalán" a Diario de Mallorca (01.10.04)

Lliurament de premis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, Eivissa i Formentera:
-

"La sociedad balear arropa a sus mejores empresarios : El XV Congreso mermó la representación del Partido Popular en la fiesta de la
Cámara de Comercio" a Diario de Mallorca (02.10.04)

Debat de la comunitat:
-

-

"Un debate que no llena : Las sesiones del Parlament interesan poco
a la gente: acuden los convencidos o quienes tienen que escuchar por
obligación" a Diario de Mallorca (06.10.04)
"Merlin en el país de les Meravelles" a Diari de Balears (06.10.04)
Zoreda, Marta, "Jaume Matas también quiere hacer historia" a El
Mundo / El Día de Baleares (06.10.2004)

-

-

"Mesquida dice que firmó la financiación balear bajo «chantaje político» del PP : El alto cargo socialista asegura que no lo hubiera aceptado de prever la victoria de Zapatero" a Diario de Mallorca (18.11.04)
"Mesquida se arrepiente de haber aceptado el actual sistema de financiación cuando era conseller : El actual director general de Bono, el
exconseller que siempre elogiaba el PP, revela claves de la negociación" a Ultima Hora (18.11.04)

La publicació i presentació de la Memòria del CES 2003, tant en l’acte formal de presentació al Parlament i al Govern com en la presentació al públic
en general, tengueren un notable ressò a la premsa àudiovisual i escrita.
En destacam:
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Quant a la compareixença del president davant de la Comissió no permanent
d’estudi de la millora per part de l’Estat, del finançament de les competències
en matèria d’educació i sanitat, ateses les noves demandes de l’augment demogràfic i la necessitat de millora del servei i les instal·lacions, comissió creada per
acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, es publicà:
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-

-
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"La oferta turística ilegal puede alojar a uno de cada cuatro visitantes
de Balears : El documento entregado ayer al Parlament cifra en
115.000 las plazas que se comercializan como alquileres o segundas
residencias. Cuatro de cada diez habitantes han nacido fuera del
archipiélago y los extranjeros crecen el 215%" a Diario de Mallorca,
portada (24.11.04)
"El CES cifra la oferta turística no reglada de Balears en 115.000 plazas:
destaca que los inmuebles no controlados por la Administración pueden
llegar a absorber un 25% de los visitantes" a Diario de Mallorca (24.11.04)

"Memoria del CES. Cambios en el perfil de la población de Balears. El
41,5% de la población de Balears ha nacido fuera del archipiélago :
Los extranjeros han crecido un 215% desde 1996, frente al 7,5 % de
los nacidos en las islas" a Diario de Mallorca (24.10.2004)
Verd, Sebastià, "Las cifras de la sostenibilidad" a Diario de Mallorca
(24.10.2004)
"«Moderadament positiu»" a Diari de Balears (24.10.2004)
"El CES señala que 2003 fue «moderadamente positivo» para la economía de Balears : La entidad destaca que las Islas alcanzaron su
máximo histórico de empleados" a Ultima Hora (24.10.2004)
"El CES destaca que Balears tiene la tasa de ocupación y actividad más
alta de España : El director de la memoria de 2003, Josep Ignasi Aguiló,
presenta el documento en el Parlament" a Ultima Hora (25.11.04)
"El CES presenta cada año la misma estimación de plazas turísticas
ilegales" a Ultima Hora (25.11.04)
"El CES diu que el debat turístic a es Balears està mancat d’unes estadístiques «fiables i oficials» : A la seva memòria econòmica i social, la
institució destaca el ritme de creixement feble de les Illes" a Diari de
Balears (25.11.04)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

"El Consell Econòmic i Social alerta del endeudamiento de las empresas y familias públicas : la inversión pública creció un 50% en 2003" a
Diario de Ibiza, portada (03.12.04)
"El CES detecta un endeudamiento general de la economía de las
islas : El informe anual del Consell Econòmic i Social de Balears desvela que las familias y empresas pitiusas están fuertemente endeudadas y sitúa el crecimiento económico de Eivissa y Formentera en el
0,85% en 2003" a Diario de Ibiza (03.12.04)
"El nuevo infome del CES refleja que la economía de Eivissa y
Formentera creció en 2003 un 0,85%" a El Mundo/Ibiza y Formentera,
portada (03.12.04)
"La economía de Eivissa y Formentera creció en 2003 un 0,85%, similar a la media balear : El sector industrial de Eivissa generó el pasado
año 2,5 millones de euros de nueva inversión, mientras en Formentera
han sido 86,7 millones" a El Mundo/Ibiza y Formentera (03.12.04)
"Eivissa tiene la mayor cobertura sanitaria pública de Baleares : La
plantilla de funcionarios de Justicia (152) duplica la de Menorca. El
Consell pitiuso ha sido el que más ha recortado los fondos de Cultura"
a El Mundo/Ibiza y Formentera (03.12.04)
"La economía de las Pitiüses creció un 0,85% en 2003 : Este moderado incremento es similar a la media balear que se situó el año pasado
en torno al 1 por ciento" a Última Hora Ibiza y Formentera (03.12.04)
"El número de habitantes por médico supera la media balear en las
Pitiüses, según el CES : El Consell Econòmic i Social asegura en su
‘Memoria 2003’ que la isla de Eivissa «presenta la mejor cobertura
sanitaria» del archipiélago, sobre todo en relación a la isla de Menorca"
a El Mundo/Ibiza y Formentera (13.12.04)
"El Ib-Salut gastó el año pasado 844,43 euros por cada residente en
las Islas : La Conselleria de Sanidad recibió 1,9 millones de euros por
la atención sanitaria a los desplazados" a El Mundo/Ibiza y Formentera (13.12.04)
"Sólo 18 camas hospitalarias para enfermos mentales pitiusos" a El
Mundo/Ibiza y Formentera (13.12.04)
"Menorca disfruta de pensiones más altas que el resto de Baleares" a
Última Hora Menorca, portada (04.12.04)
"Menorca fue la isla balear con mayor crecimiento económico de 2003
: Pero ya registró una bajada de turistas de casi un punto porcentual
respecto a 2002" a Última Hora Menorca (04.12.04)
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Així mateix, la presentació de la Memòria als Consells Insulars d’Eivissa i
Menorca, els dies 2 i 3 de desembre respectivament, aconseguiren aquesta
repercussió a la premsa escrita:
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-

2004

"Menorca tiene el mayor porcentaje de población nacida en Baleares"
a El Mundo/Baleares (04.12.04)
"Las pensiones menorquinas son las más altas de Balears : El informe
del Consejo Económico y Social sitúa a Es Castell, Maó i Sant Lluís
entre los 5 municipios de las Islas donde los jubilados tienen más
poder adquisitivo" a a Diario de Menorca (04.12.04)

Quant a la presentació de la Memòria en la seu del Consell Executiu de la
FELIB, que tengué lloc el 10 de desembre:

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-
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"Una comisión de la Felib participará en la reforma del Estatut" a Diario
de Mallorca (11.12.04)

