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3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN, ELS CONSELLS
INSULARS, ELS MUNICIPIS, L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL. PRE
SENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS SOCIALS I MITJANS DE
COMUNICACIÓ
16 de gener: el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes
Balears, Carles Manera i Erbina, rep el president i la secretària general.
17 i 18 de gener: va tenir lloc al Teatre Principal de Palma el “1r Congreso
Nacional sobre la Responsabilidad Social de las Empresas Turísticas. De lo
local a lo global” organitzat pel Govern de les Illes Balears. Formen part del
Comitè d’Honor el nostre president i el vicepresident primer. Per part del CES
hi assisteixen, a més, la vicepresidenta segona, el conseller Javier Tejero Isla i
l’assessor econòmic, Ferran Navinés Badal.
20 de gener: el president i la secretària general formen part del públic assistent a
la cerimònia de lliurament del Premis Ciutat de Palma al Teatre Principal.
25 de gener: el president i la secretària general es reuneixen amb la consellera de
Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, Margarita Nájera i Aranzábal.
28 de gener: la secretària general representa el CES a l’acte del Dia oficial en
commemoració de l’Holocaust, acte coorganitzat pel Parlament i per la comunitat
jueva de les Illes Balears.

1 de febrer: s’inauguren les IV Jornades sobre qüestions actuals de la gestió
econòmica de les administracions públiques de les Illes Balears, que organitza la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i la Secretaria de la Presidència de
la Presidència de les Illes Balears. La cap d’UGE del CES, Francesca Thomàs
Mulet, hi assisteix.
2 de febrer: el president assisteix a l’acte institucional que, amb motiu de la
commemoració dels 800 anys del naixement del rei Jaume I, va organitzar el
Consell de Mallorca a la seva seu central.
4 de febrer: el conseller Manera i el president tenen una reunió de treball.
6 de febrer: el president, acompanyat per la secretària general i l’assessor
econòmic, visiten el grup parlamentari socialista per tal de donar-los a conèixer
la tasca de la institució i mirar d’establir futures col·laboracions.
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30 de gener: el president, membre del Consell Assessor de les Illes Balears per
a l’Euroregió, participa a la reunió en sessió ordinària d’aquest nou organisme,
que tengué lloc a la Capella del Consolat de Mar.
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7 de febrer: té lloc al Parcbit una reunió de treball amb el director general de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació, Pere Antoni Oliver Reus. Acompanyen el president la
secretària general i l’assessor econòmic.
12 de febrer: dins del marc de les visites als grups parlamentaris, és el torn
d’Unió Mallorquina.
13 de febrer: el president i l’assessor econòmic es reuneix amb el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació i el director general de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació per parlar dels preparatius del seminari que organitza el
CES anomenat “Business Angels i emprenedoria” que es féu l’11 de març.
13 de febrer: el cap de llista pel PSIB-PSOE al Congrés de Diputats, Antoni
Garcías Coll, vista la seu del CES. El reben el president i la secretària general.
13 de febrer: Rosa M. Peris Cervera, directora general de l’Institut de la Dona
del Ministeri de Treball i Afers Socials, imparteix a Palma una conferència sobre
Plans d’Igualtat a les Empreses. El president i la cap d’UGE hi són presents.
Organitzà l’acte la Direcció General de Responsabilitat Social del Govern de les
Illes Balears.
14 de febrer: el president, acompanyat per la secretària general i l’assessor
econòmic, són rebuts pel grup parlamentari Bloc per Mallorca i PSM Verds.
27 de febrer: el president assisteix a la presentació del llibre Jornades sobre
violència de gènere, acte organitzat pel Parlament.
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28 de febrer: el conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel Vicens i
Mir, rep el president i l’assessor econòmic, per tractar sobre la col·laboració en
l’elaboració de la Memòria del CES 2007.
29 de febrer: el Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, que
impulsa i coordina les iniciatives municipals d’Agenda Local 21, organitza la
Jornada Tècnica sobre Indicadors de Sostenibilitat. Per part del CES, representat
pel president i l’assessor econòmic, es presenta el Dictamen sobre el sistema
d’indicadors per a la gestió integrada de la zona costanera (GIZC), presentació
que va a càrrec d’Amy Diedrich, tècnica d’IMEDEA. L’acompanyen el president
i l’assessor econòmic.
29 de febrer: té lloc al Palau Reial de l’Almudaina l’acte institucional commemoratiu
del Dia de les Illes Balears i el lliurament del Premis Ramon Llull i la Medalla d’Or
que concedeix el Govern de les Illes Balears. El president és una de les autoritats
que hi assisteixen.
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1 de març: l’acte commemoratiu de la Diada de les Illes Balears que organitza el
Parlament compta amb la presència del president.
1 de març: dins del marc dels actes de celebració del Dia de les Illes Balears i
de la presidència de les Illes Balears de l’Euroregió, la Direcció General d’Acció
Exterior i Relacions amb la Unió Europea munta un estand de l’Euroregió al Moll
Vell. El president n’és un dels visitants.
5 de març: Bárbara Galmés i Chicón, consellera d’Educació i Cultura, té una
reunió de treball amb el president, l’assessor econòmic i l’assessora jurídica.
Parlen, entre d’altres temes, de l’estudi “Eficàcia del sistema educatiu a les
Illes Balears 2001-2006: fortaleses, debilitats i propostes de millora” que està
realitzant el CES.
12 de març: el president i l’assessor econòmic s’entrevisten amb Lluïsa Tortella
Estrany, directora del Centre d’Investigació i Tecnologies Turístiques, per parlar
sobre la col·laboració en l’elaboració de la Memòria del CES 2007.

Moment de la signatura del conveni entre el CES i el CIM, per part dels seus presidents

87

Relacions amb el Parlament, Govern i Administració
Presentació a organitzacions socials
i mitjans de comunicació

13 de març: el president és un dels oients de la conferència “Turbulències
financeres internacionals i la seva repercussió en l’economia espanyola”,
impartida per Aurelio Martínez, president d’ICO (Instituto de Crédito Oficial).
L’acte fou organitzat per ISBA.
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Signatura del conveni de col·laboració entre el CES i la Conselleria de Treball i
Formació per a l’elaboració de l’actualització de l’estudi sobre IQTs
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13 de març: es signa un conveni de col·laboració amb el CIM sobre
desenvolupament local. El CIM fou representat per la presidenta Francina
Armengol Socias i el conseller executiu de Cooperació Local Miquel Rosselló
del Rosal. Per part del CES hi assisteixen el president i l’assessora jurídica. El
conveni tendrà una durada de 4 anys.
26 de març: reunió del president amb el director general d’Acció Exterior i
Relacions amb la Unió Europea del Govern, Jordi Bayona Llopis, per definir el
contingut i abast de les II Jornades sobre l’Euroregió que prepara el CES.
26 de març: el Consell d’Eivissa constitueix el Consell Assessor sobre l’Enquesta
de condicions de vida, hàbit i valors de la població d’Eivissa i es reuneix per
primer cop. L’assessor econòmic hi assisteix en representació del CES.
1 d’abril: el president, acompanyat de l’assessor econòmic, visita la consellera
d’Agricultura, Mercè Amer Riera, i es fa una reunió de treball amb tècnics de la
Conselleria per millorar el tractament del sector primari a la Memòria del CES.
5 d’abril: el president assisteix a l’acte de lliurament del guió a l’Agrupació Tàctica
Baleares II.
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15 d’abril: reunió amb el conseller Manera, el director general de R+D+I, Pere
Oliver Reus, i el director general de “Sa Nostra” Pere Batle, per avançar en la
possible creació d’un ens de capital risc per a suport de l’R+D+I.
17 d’abril: el president, la secretària general i l’assessor econòmic visiten el jutgedegà Francisco Martínez Espinosa per parlar de la col·laboració per elaborar la
Memòria 2007.
23 d’abril: el president i la consellera de Treball, Margarita Nájera Aranzábal,
signen un acord de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el CES
per elaborar l’estudi sobre actualització dels Indicadors de Qualitat en el Treball
(IQT).
24 d’abril: el president, la secretària general i l’assessor econòmic visiten el
secretari provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Florencio Ingelmo
Sánchez, i parlen de la col·laboració per elaborar la Memòria 2007.
25 d’abril: el president, la secretària general i l’assessor econòmic es reuneixen
amb Alejandro Piqueras, gerent de l’Institut Municipal de Turisme (IMTUR) de
l’Ajuntament de Palma
25 d’abril: la secretària general assisteix a l’acte de presentació de la publicació
“Sindicatura de Comptes”, núm. 8 de la Col·lecció Eines que edita l’Institut
d’Estudis Autonòmics, que tengué lloc a la seu de la Sindicatura.

13 de maig: el president es reuneix amb el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, Carles Manera Erbina, per fer-li arribar un seguit de necessitats de
caire pressupostari i organitzatiu
20 de maig: el president forma part del públic de la presentació del Llibre de
Repartiment de Mallorca o Llibre del Rei de Guillem Rosselló-Bordoy que va tenir
lloc al Parlament.
28 de maig: es signa amb la Conselleria de Presidència un Conveni de Cooperació
per a l’organització de les II Jornades sobre l’Euroregió. Hi són presents el
conseller de Presidència, la secretària general, els dos vicepresidents i l’assessor
econòmic.
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8 de maig: es realitza la “Jornada de la nueva Ley 30/2007 de contratos del sector
público. Contrato de colaboración público privada. Contrato de obra pública”, que
organitza la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, la Cambra de
Comerç de Mallorca i el despatx d’advocats Landwell- Pricewaterhouse Coopers.
Compta amb la presència de la cap d’UGE del CES.
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11 de juny: el president i la secretària general es reuneixen amb el director
general de Pressuposts, Joan Rosselló Villalonga, reunió derivada de la trobada
amb el conseller Manera del 13 de maig.
16 de juny: el president assisteix a la presentació del llibre Finançament municipal:
anàlisi de la despesa no obligatòria del ajuntaments de Mallorca, primer volum de
la col·lecció d’estudis de l’Observatori de Polítiques Locals, organisme depenent
del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca
19 de juny: el president, la secretària general i l’assessor econòmic tenen una
reunió de feina amb el director general d’R+D+I, Pere Olive Reus, i el director de
l’IMEDEA; Joaquim Tintoré Subirana.
25 de juny: l’assessor econòmic representa el CES a la segona jornada dels
grups de discussió del projecte de Llibre Blanc de la Formació per a l’Ocupació
a les Illes
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30 de juny: el president, els dos vicepresidents, el coordinador del grup III, la
secretària general i l’assessor econòmic es reuneixen amb el president Antich,
el conseller de Presidència, el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i la
consellera de Treball i Formació dins del marc de les reunions que el Govern manté
amb el agents econòmics per explicar la situació d’incertesa econòmica actual.

Audiència en el Consolat de Mar als representants del CES
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2 de juliol: se celebra el Dia d’Honor de les Illes Balears dins del marc de l’Expo
Saragossa 2008. El president és una de les autoritats convidades a l’acte
commemoratiu.
5 de juliol: el president es troba entre el públic de la Passarel·la Mallorca, acte
organitzat pel Departament d’Economia i Turisme del Consell de Mallorca.
14 de juliol: el president, la secretària general i la consellera Carme Orte Socias
es reuneixen amb la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració per
traslladar-li una proposta de conferències sobre temes socials.
16 de juliol: el president i la secretària general visiten la consellera de Treball i
Formació Margarita Nájera Aranzábal.
22 de juliol: el president assisteix a la presentació de l’estudi “La responsabilitat
social empresarial a les Illes Balears” promogut per la Direcció General de
Responsabilitat Social Corporativa.
1 d’agost: el castell de Sant Carles acull un acte de comiat al tinent general José
Emilio Roldán Pascual que passa de comandant general de Balears a cap de la
Unidad Militar de Emergencias (UME). El president es troba entre els presents.
2 de setembre: la secretària general està entre els assistents a la presentació
del llibre Les agendes 21 locals als municipis de Mallorca: entre la sostenibilitat
i la participació que organitza el Departament de Cooperació Local del Consell
de Mallorca.

12 de setembre: el president és una de les autoritats presents a l’acte institucional
de celebració de la Diada de Mallorca que, organitzat pel Consell de Mallorca, té
lloc al Teatre Principal de Palma.
17 de setembre: el president assisteix a la presa de possessió de la nova
consellera de Treball i Formació del Govern, Joana M. Barceló i Martí.
18 de setembre: el president es troba entre els membres de la Mesa de Seguiment
de l’Economia Balear que es reuneix a la Capella del Consolat de Mar.
18 de setembre: dins del marc d’un Ple extraordinari, el nou president del Consell
de Menorca, Marc Pons Pons, pren possessió. El president es troba entre els
convidats.
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3 de setembre: el president es reuneix amb el conseller de Medi Ambient, Miquel
Àngel Grimalt i Vert.
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18 de setembre: una vegada finalitzat el treball de camp de l’Enquesta de
condicions de vida, hàbits i valors de la població d’Eivissa del Consell d’Eivissa,
es presentaren formalment els resultats en el marc del Consell d’Estadístiques.
També es discutiren les línies mestres de l’informe de l’enquesta insular. Hi
assistí l’assessor econòmic.
23 de setembre: el president, juntament amb el director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, Pere Oliver Reus, i Joaquim Tintoré
Subirana, tècnic de l’IMEDEA, visiten el Consell de Formentera. Els rep la
consellera de Promoció Interna i Medi Ambient, Sílvia Tur Ribas, i li presenten
el Dictamen del CES 05/2007 sobre el Sistema d’Indicadors per a la Gestió
Integrada de la Zona Costanera a les Illes Balears. Hores més tard fan la mateixa
presentació al president del Consell d’Eivissa, Xico Tarrés Marí.
24 de setembre: el president es reuneix amb el conseller de Presidència, Albert
Moragues i Gomila
25 de setembre: la secretària general assisteix a la inauguració de la Jornada,
organitzada pel servei Europe Direct del Centre Balears Europa, sobre el Tractat
de Lisboa de la Unió Europea.
25 de setembre: el president i l’assessor econòmic es reuneixen amb el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera i Erbina, i el director general de
R+D+I, Pere Oliver Reus.
26 de setembre: el president de les Illes Balears, Francesc Antich i Oliver, rep en
audiència als presidents dels CES que són presents a Palma amb motiu de les II
Jornades de l’Euroregió. Aquests són:
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-

Marcos Peña Pinto - president del Consell Econòmic i Social del Regne
d’Espanya
Josep Rañé Blasco - president del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya
Jean-Louis Chauzy - president del Consell Econòmic i Social Regional
de Migdia-Pirineus
Jean-Louis Bouscaren - vicepresident del Consell Econòmic i Social
Regional de Llenguadoc-Rosselló
Llorenç Huguet Rotger - president del Consell Econòmic i Social del
CES de les Illes Balears
El conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila i el director general
de Relacions Exteriors, Jordi Bayona Llopis, hi són també presents.

30 de setembre: el president, juntament amb el director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, Pere Oliver Reus, i Joaquim Tintoré
Subirana, tècnic de l’IMEDEA, visiten el president del Consell de Menorca,
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Marc Pons Pons, i li presenten el Dictamen del CES 05/2007 sobre el Sistema
d’Indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera a les Illes Balears.
1 d’octubre: el president és una de les autoritats convidades a l’acte de presa de
possessió del nou conseller de Turisme, Miquel Nadal Buades, a la Capella del
Consolat de Mar.
3 d’octubre: la secretària general assisteix al seminari “Qüestions actuals de la
potestat reglamentària dels consells insulars”, que organitza l’Institut d’Estudis
Autonòmics.
6 d’octubre: el president és un dels presents a l’homenatge del Govern de les Illes
Balears a Gaspar Melchor de Jovellanos, amb motiu del 200è aniversari del seu
alliberament. L’acte, organitzat amb col·laboració del Gobierno del Principado de
Asturias, tengué lloc al Castell de Bellver.
9 d’octubre: el president es troba entre els convidats a la presa de possessió de
la comissionada del Govern d’Espanya per a la platja de Palma, Margaria Nájera
Aranzábal, a la capella del Consolat de Mar.
13 d’octubre: el president forma part del públic del lliurament dels Premis Mallorca
de Creació Literària 2008, que atorga el Consell de Mallorca. L’acte es féu al
Teatre Principal de Palma.

24 d’octubre: el president assisteix al I Congrés de la responsabilitat social de
les petites i mitjanes empreses, organitzat per l’Eticentre amb el suport de la
Direcció general de RSC de la Conselleria de Treball i Formació, i la col·laboració
de l’Obra Social de la Fundació La Caixa i de Fundación Carolina. El CES,
representat pel president, forma part del Comitè d’Honor. També hi assisteixen
el vicepresident primer (l’organització que presideix, CAEB, també forma part
del Comitè d’Honor) i la vicepresidenta segona. Dos dels ponents, Pere Albertí i
Macià Blázquez, són també consellers del CES.
30 d’octubre: el president, com a membre de la Mesa de Seguiment de l’Economia
Balear, assisteix a la reunió que té lloc a la Capella del Consolat de Mar.
5 de novembre: el conseller de Salut rep el president, el vicepresident primer, la
consellera Isabel Guitart Feliubadaló i la secretària general per parlar de l’estudi
sobre salut.
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14 d’octubre: el president i l’assessor econòmic es reuneixen al CES amb el
director general de R+D+I, Pere Oliver Reus, i el director general d’Economia,
Andreu Sansó Roselló, per parlar sobre la publicació del Dictamen i l’Informe
sobre el Sistema de Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC).
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6 de novembre: el president assisteix al Foro Neotec que organitza el Centre
de Desenvolupament Tecnològic Industrial del Ministeri de Ciència i Innovació
juntament amb la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i la REDOTRI (Xarxa d’Oficines
de Transferència de Resultats de la Investigació de les Universitats i OPI).
Aquest Fòrum està dedicat al capital risc i té l’objectiu de reunir inversors i noves
empreses tecnològiques.
13 i 14 de novembre: té lloc a la seu de la Fundació La Caixa la I Trobada de
Centres R+D+I de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, que organitza la Direcció
General d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea i la Fundació IBIT. El
president es troba entre els assistents.
13 i 14 de novembre: la secretària general assisteix al Seminari “La reforma de
la Constitució. Reptes en el XXX aniversari”, que organitza l’Institut d’Estudis
Autonòmics.
18 de novembre: el president i l’assessor econòmic es reuneixen a la seu de
l’INEM amb el seu director provincial, Antoni García Moles i Josefa Méndez.
21 de novembre: es fa la Jornada de Formació de la Responsabilitat Social de les
Administracions Públiques, organitzada per la Conselleria de Treball i Formació.
Hi assisteix la Cap d’UGE.
21 de novembre: la sala d’Actes del Parlament de les llles Balears acull la
presentació del llibre Las mujeres parlamentarias en la Legislatura Constituyente,
dirigit i coordinat per Julia Sevilla Merino, lletrada de les Corts Valencianes. El
president hi és present.
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24 de novembre: dins del cicle que organitza el Foro Cinco Días, el president de
les Illes Balears Francesc Antich Oliver es troba amb diverses personalitats del
món polític i econòmic de les Illes Balears, entre les què es troba el president.
25 de novembre: Margarita Nájera Aranzábal, gerent i comissionada del Govern
d’Espanya per al Consorci Platja de Palma, visita la seu del CES i es reuneix
amb el president, la secretària general i l’assessor econòmic.
1 de desembre: el president és un dels convidats a l’acte commemoratiu del 800è
aniversari del naixement del rei Jaume I. El programa constà dels parlaments de
la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol Socías; el president
de la Diputació General d’Aragó, Marcelino Iglesias Ricou; el president de la
Generalitat de Catalunya, José Montilla Aguilera i el president de les Illes Balears,
Francesc Antich i Oliver; la consellera de Cultura i Esports de la Generalitat
Valenciana, Sra. Miró Mira.
2 de desembre: es reuneix el jurat (el president en forma part) del premi Pere
Mascaró i Pons 2008 per al foment dels estudis socioeconòmics en el marc del
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Moment de la visita de la Sra. Margarita Nájera, gerent i comissionada
del Govern d’Espanya per al Consorci Platja de Palma

sistema públic de serveis socials i que convoca l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(IMAS), juntament amb el Govern de les Illes Balears —a través de la seva
Conselleria d’Afers Socials— i l’Ajuntament de Palma —des de la seva regidora
de serveis socials—.

15 de desembre: el president va a la presentació del llibre Jaume I, el rei que forjà
una corona, de Gabriel Ensenyat Pujol, que organitzà l’Ajuntament de Palma
18 de desembre: es presenta la publicació Guillem Reynés Font. Una trayectoria
interrumpida a la sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes. El llibre compta amb
el patrocini del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, el Govern, la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social de “Sa Nostra”. El
president es troba entre els convidats.
22 de desembre: el president i l’assessor econòmic es reuneixen amb el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern, Carles Manera i Erbina, el director
general d’Economia, Andreu Sansó Rosselló, el director general de R+D+I, Pere
Oliver Reus, i Joaquim Tintoré Subirana, delegat institucional del CSIC a les Illes
Balears, per tractar sobre la presentació de la publicació del Dictamen del CES
sobre la GIZC.
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6 de desembre: el president es troba entre els convidats a l’acte oficial
commemoratiu del XXX aniversari de la Constitució que tengué lloc al Palau de
l’Almudaina.
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3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
24 de gener: la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca
organitza un debat sobre infrastructura aeroportuària amb la participació de
l’expert Germà Bel i Queralt, catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona.
El president hi assisteix.
28 de gener: la plataforma cívica “Pedimos a los Partidos Políticos un Gran Acuerdo
de Financiación para Baleares” presentà oficialment el document “Propuesta de
Reforma del Modelo de Financiación” a la seu de la Cambra de Comerç de Mallorca.
Immediatament abans, les entitats adherides i la junta gestora (formada per les
cambres de Comerç de Mallorca i Menorca, CAEB, PIMEM, els col·legis d’advocats,
economistes, arquitectes i enginyers industrials Balears, l’Agrupació de Cadenes
Hoteleres, la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca i el Cercle d’Economia
de Mallorca), signaren el document. La presentació va anar acompanyada d’una
conferència del catedràtic Guillem López-Casasnovas, “Reflexions per a la millora
del finançament de la nostra comunitat”. El president acut a aquest acte.
31 de gener: el president, la secretària general i l’assessor econòmic assistiren
a l’acte de lliurament del PREMI NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 2008 a la Cohesió
Social i el desenvolupament econòmic, atorgat a Angela Merkel, canceller de la
República Federal d’Alemanya. Li féu a mans José Luis Rodríguez Zapatero,
president del Govern d’Espanya.
14 de febrer: el president és uns dels assistents a la Jornada Informativa sobre la
Directiva de Serveis (la directiva europea coneguda com “directiva Bolkestein”).
L’organitza la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca.
19 de febrer: el president i l’assessor econòmic es reuneixen amb representants
de la Fundació CYD - Pla Estratègic BCN 20-20, Francesc Santacana Martorell
i Joan Campreciós.
3 de març: l’assessor econòmic assisteix a la presentació de l’Informe elaborat
per la Fundació Gadeso, amb l’auspici del Govern, sobre “La gestió de la
diversitat en el sistema educatiu de Balears”, que tengué lloc al Centre Cultural
de “Sa Nostra” a Palma.

Relacions
amb altres institucions

24 d’abril: el president està entre els convidats a l’acte que organitza la mútua
FREMAP amb motiu del seu 75è aniversari
9 de maig: el president i l’assessor econòmic visiten a Tolosa el president del
CES de Midi-Pyrénées, Jean-Claude Chauzy. A Montpeller són rebuts per Gérard
Maurice i Jean-Claude Albert, president i director respectivament, del CES de
Llenguadoc-Rosselló, per parlar sobre les properes Jornades sobre l’Euroregió.

96

i

nforme d’activitats

2008

14 de maig: el president es reuneix amb el president de la Cambra de Comerç i
el conseller de Presidència, entre d’altres assistents.
21 de maig: Iberia organitza una visita institucional a les instal·lacions de la
companyia a La Muñoza (Madrid) on les fan les tasques de manteniment de les
seves flotes d’avions. El president forma part de la comitiva.
27 de maig: la cap d’UGE assisteix a la Jornada “La igualtat efectiva d’homes i
dones”, que organitza el Consell Superior de Cambres de Comerç a Palma.
30 de maig: se celebra el Dia de les Forces Armades al Castell de Sant Carles
de Palma. El president es troba entre els convidats. També hi assistí el conseller
Javier Tejero.
31 de maig: es commemora el 25è aniversari de la constitució del Parlament de
les Illes Balears, al Palau de l’Almudaina. Representen el CES el vicepresident
primer i la secretària general.
2 de juny: s’inauguren les noves instal·lacions de l’Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats, IMEDEA. Per part del CES, hi van la secretària general i l’assessor
econòmic.
12 de juny: el president es troba entre els assistents a l’acte de presentació de la
Memòria d’Estalvi Ètic de Caixa Colonya.
13 de juny: la Unió de Cooperatives de Treball celebra el Dia del Cooperativisme.
Hi assisteix, per delegació del president, el conseller en representació del sector
d’economia social, Pere Albertí Huguet.
25 de juny: el president es troba entre els assistents a la presentació de l’Informe
del Servei d’Estudis de “La Caixa” L’Economia de les Illes Balears: Diagnòstic
Estratègic, presentació que va tenir lloc al CaixaForum de Palma.

4 de juliol: l’assessor econòmic participa en el congrés “Sustainable development
policies for islands: Europe, Mediterranean, Greece – networking and cooperation”
que tengué lloc a Corfú del 3 al 5 de juliol, amb la intervenció sobre el GIZC
“Sustainable indicator System for an Integrated Management of the Balearic
Island Zone”, preparada conjuntament amb Amy Diedrich, tècnica de l’IMEDEA.
La trobada fou organitzada per Ionian Islands Development Agency dins del marc
del programa “Network of Common Actions for Insular Greece: Nison Periplous”,
programa Leader d’iniciativa comunitària.

97

Relacions
amb altres institucions

25 de juny: el president va a l’acte de lliurament del Premis Diario de Mallorca –
2008 que es va celebrar al Castell de Bellver.
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18 de juliol: el president es troba entre els convidats a la inauguració de l’exposició
del Premis d’arquitectura de Mallorca ’04 ’05 ’06, que atorga el Col·legi Oficial
d’Arquitectes de les Illes Balears.
29 de juliol: el president assisteix a l’acte de inauguració de l’exposició fotogràfica
“Tíbet, l’èxode” que, organitzada per Ajuntament de Palma, la Caja Mediterráneo
CAM i la Fundació Casa del Tibet, tengué lloc al Casal Solleric de Palma.
16 de setembre: es reuneix el Comitè Assessor del Congrés de la Responsabilitat
Social de les Petites i Mitjanes Empreses, que organitza Eticentre (Centre per a
la Gestió Ètica de l’Empresa) de Mallorca amb el suport de la Direcció General
de Responsabilitat Social Corporativa de la Conselleria de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears. El president és un dels membres del Comitè
Assessor.
22 de setembre: es lliuren els premis de la revista Ejecutivos a diversos empresaris
i institucions destacades de les Illes Balears. L’acte va ser presidit pel conseller
de Turisme, Francesc Buils. El president va lliurar un dels premi, el de la Qualitat,
que va ser atorgat a José Luis Roses, president de Bodegas José Luis Ferrer.
23 de setembre: l’assessor econòmic representa el CES a la presentació de
l’Informe econòmic i social de les Illes Balears 2007 que fa el Centre de Recerca
Econòmica (“Sa Nostra” – UIB).
7 d’octubre: el president està entre el públic de la Jornada UPDATE Palma
’08 Què està passant al món del negocis?, Jornada que l’Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD) i “La Caixa” organitzen per celebrar la constitució
del Consell APD de les Illes Balears, a la seu de CaixaFòrum de Palma.
24 d’octubre: el president i l’assessor econòmic es troben entre el públic de la
Jornada de sensibilització “La innovación, clave para el turismo del siglo XXI”
que, organitzada per l’Instituto Tecnológico Hotelero i Segittur, té lloc a l’Hotel
Palas Atenea de Palma.

Relacions
amb altres institucions

13 i 14 de novembre: Cáritas Balears organitza un congrés sobre
Codesenvolupament i Migracions al qual assisteixen l’assessor econòmic i la
cap d’UGE (Unitat de Gestió Econòmica).
20 de novembre: el president i l’assessor econòmic reben Alexandre Forcades
Juan, president del Cercle d’Economia de Mallorca, per analitzar i aprofundir en
alguns aspectes de la Memòria 2007.
21 de novembre: el president forma part del Comitè d’Honor del VII Symposium
Internacional sobre Atenció Primerenca en la Síndrome de Down, que organitza
Asnimo, i participa en la cerimònia inaugural.
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25 de novembre: el president és un dels convidats a la VII Diada dels Economistes
2008 “Cicles, crisis i polítiques econòmiques”.
25 de novembre: la Fundació Guillem Cifre de Colonya presentà l’Anuari
d’Educació de les Illes Balears 2008. El president en fou un dels oients.
26 de novembre: el president es troba entre els convidats a l’acte d’obertura
del curs de l’Acadèmia Mèdica de les Illes Balears, on la conferència convidada
era la del degà de la recent creada Facultat de Medecina de la Universitat de
Girona.
27 de novembre: el president acut a la Jornada “Los retos de gestión y retribución
en el entorno de 2009” que organitza l’APD (Asociación para el Progreso de la
Dirección) y Hay Group a la seu del Caixaforum de Palma.
16 de desembre: es presenta el VII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo
social en España 2008, acte organitzat per Càritas Mallorca amb la col·laboració
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. El president es troba entre
els presents.
18 de desembre: la secretària general acut a la presentació del llibre Comentaris
a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, dirigida per Avel·lí Blasco Esteve,
catedràtic de Dret Administratiu de la UIB i editat per Thomson-Civitas.
3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES.
20 de febrer: el president i l’assessor econòmic es reuneixen amb els consellers
del CES en representació de la CAEB Josep Oliver Marí, Vicenç Tur Tur i Manuel
Gómez López per parlar sobre l’Estudi de la Construcció.

12 de març: el president assisteix a l’acte d’inauguració del IV Fòrum d’Ocupació
de la UIB. L’organitza el Departament d’Orientació i Inserció Professional de la
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears en col·laboració amb el Tour
del Empleo.
17 de març: el president i l’assessor econòmic assisteixen a la reunió que la
CAEB organitza amb l’associació de constructors per presentar-los l’Estudi sobre
la Construcció que prepara el CES.
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26 de febrer: el president i l’assessor econòmic assisteixen al Seminari que
organitza el Departament d’Economia Aplicada de la UIB “Inmigración, gasto y
demanda de servicios sanitarios en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears”
a càrrec de la professora associada del departament Micaela Comandeiro.
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12 d’abril: amb motiu del XXXè aniversari de la UIB, es fa un concert commemoratiu
a càrrec de la Coral de la UIB i l’Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de Palma
al Teatre Principal de Palma. El president hi assisteix.
6 de maig: es fa un dinar de comiat als antics consellers d’aquest segon mandat:
Antoni Fuster Zanoguera, Lluís Vallcaneras Nebot, Miquel Rullan Coll, Josep
Domingo Bonnín i Josep Ignasi Aguiló. Els acompanyen el president, la secretària
general i l’assessor econòmic
29 de maig: el president i la secretària general visiten la rectora de la UIB per tal
d’elaborar un conveni de col·laboració.
25 de setembre: el president assisteix a l’Acte d’Obertura de l’Any Acadèmic de
la UIB 2008-2009.
1 d’octubre: el president es troba entre els convidats a l’acte d’inauguració de
l’exposició “De la España que emigra a la España que acoge”, organitzada per
UGT amb col·laboració de la Fundación Largo Caballero.

Relacions amb les organitzacions
i institucions representades en el Ces

12 d’octubre: el president i la rectora de la UIB, Montserrat Casas Ametller, signen
un conveni marc de col·laboració en matèria de gestió documental. També hi
són presents a la signatura protocol·lària la vicepresidenta segona i la secretària
general.

Signatura del conveni entre la UIB i el CES en matèria de gestió documental
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17 d’octubre: l’assessor econòmic és un dels assistents a la Jornada tècnica
que organitza la CCOO sobre l”Anàlisi dels sectors emergents del Mercat de
Treball de les Illes Balears com a instrument per obrir noves vies i estratègies
d’inserció sociolaboral i per al disseny d’itineraris formatius per a la requalificació
de treballadors i treballadores”.
20 de novembre: Miquel Pastor Tous, director del Servei de Biblioteca i
Documentació de la UIB, i la documentalista del CES, Montserrat Puyol
Rodríguez, es reuneixen per tractar sobre el conveni conjunt entre el CES i la
UIB en matèria bibliogràfica i documental.
4 de desembre: el president està entre els assistents a l’acte d’investidura com a
doctor honoris causa de la UIB a Felicià Fuster i Jaume.
17 de desembre: el president assisteix a l’acte de cloenda del centenari de l’Escola
Universitària d’Estudis Empresarials de la UIB que consisteix en la presentació
del llibre Alma Mater II. 100 anys creant valors.
18 de desembre: la CAEB organitza una presentació de l’Informe de Conjuntura
Econòmica del segon semestre de 2008, acte al que assisteixen el president de
les Illes Balears i el nostre president.
3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT
28 de març: reunió preparatòria amb el CES de Catalunya sobre les futures II
Jornades de l’Euroregió de Palma.
10 i 11 d’abril: el president, acompanyat per la secretària general, assisteix a la
I Trobada anual dels CES del Regne d’Espanya i autonòmics que tengué lloc a
Santiago, trobada organitzada pel CES de Galícia.

9 de juliol: el president i la secretària general viatgen a Santander per assistir a la
Trobada titulada “La situación socioeconómica y laboral en España. Factores de
crecimiento eonómico y de cohesión social en un nuevo escenario”. La Trobada
es realitza dins del marc dels cursos d’estiu de la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo sota el patrocini del CES d’Espanya.
17 de juliol: el president, la secretària general i l’assessor econòmic visiten Josep
Ma Rañé i Blasco, el nou president del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya.
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4 de juny: en representació del CES, la vicepresidenta segona es troba entre els
assistents a la conferència-esmorzar que ofereix el president del CES d’Espanya,
Marcos Peña, en el marc de la tribuna Foro de la Nueva Sociedad que va tenir
lloc a Madrid.
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24 i 25 de juliol: el president es troba entre els oients del curs “El diálogo social en
Extremadura”, curs patrocinat pel Consejo Económico y Social de Extremadura a
la Residencia Universitaria V Centenario de Jarandilla de la Vera (Cáceres).
15, 16 i 17 d’octubre: té lloc a la localitat de Baiona (Vigo) la II trobada anual
dels consells econòmics i socials d’Espanya, organitzada pel CES de Galícia.
Hi assisteixen en representació del CES de Balears el president i la secretària
general. Els principals temes tractats foren:
-

Reflexió sobre la composició del grup III
La cerca de consens als documents dels consells
El futur de les trobades de CES

27 i 28 de novembre: el CES de València commemora el seu 15è Aniversari
amb les Jornades “XV Años de sede y encuentro social”. El president és un dels
assistents.
3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Entrevistes amb el president
-

Relacions amb els
mitjans de comunicació

-

-
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29 de febrer: entrevisten el president a l’espai “L’entrevista més humana”
dins del programa “Tassa i mitja” d’IB3 Ràdio
9 de març: el president entra en directe a l’informatiu del matí a càrrec
del periodista Joan Martorell, de l’emissora Ràdiomania, per parlar de la
publicació de L’enquesta de serveis.
13 de juny: el president és entrevistat per al programa “Entr3” a la cadena
Popular TV.
19 de juny: el president protagonitza l’entrevista del programa del matí
de Tomàs Ibarz a IB3 Ràdio i participa a la tertúlia posterior
19 de juny: el president és entrevistat al magazín matinal d’IB3 Ràdio,
que condueix el periodista Tomàs Ibarz, i intervé a la tertúlia posterior.
24 de setembre: té lloc a la nostra seu una roda de premsa per presentarhi les II Jornades sobre l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. Atenen els
mitjans el director general de Relacions Exteriors, Jordi Bayona Llopis,
el president, la secretària general i l’assessor econòmic del CES.
24 d’octubre: el president, els dos vicepresidents, el president de la
Comissió de Treball de la Memòria 2007, Antoni Llull Gilet, i l’assessor
econòmic ofereixen una roda de premsa per parlar de la presentació de
la Memòria CES 2007 sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les
Illes Balears. Nombrosos mitjans acuden a la cita.
10 de desembre. El president és entrevistat en directe al magazine del
matí de Radio Ibiza per parlar sobre la Memòria del CES
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Roda de premsa per la presentació de la Memòria del CES 2007, a la seu
de CES, amb nombrosa assistència dels mitjans de comunicació

-

-

“Estarás recuerda que ‘no es posible construir en suelo rústico’” a
diariodemallorca.es (25 de febrer de 2008)
“El Govern aprobó las leyes “Carbonero”, de territorio y de la Agencia
Tributaria sin el informe obligatorio del CES: El Consejo Económico
y Social expresa al Ejecutivo su “descontento” por no haber sido
consultado: Sus dictámentes son preceptivos siempre que se trate de
asuntos socioeconómicos o laborales. El Ejecutivo balear debe pedirlos
pero no son vinculantes. Más veces. La asesora jurídica del CES dice
que ya había ocurrido lo mismo en legislaturas anteriores. Parlament. El
PP preguntará hoy en la Cámara a Moragues qué opinión le merece la
carta de protesta del Consejo” a EL MUNDO / EL DIA DE BALEARS, (18
de març de 2008)
“Huguet dice que Antich debería consultar al CES antes de aprobar leyes
y se reunirá con Moragues: El presidente del Centro Económico y Social
dice que “habría sido adecuado” pedir su opinión sobre las leyes de la
Agencia Tributaria, Territorio y Vivienda. El Pacte recuerda que Matas hizo
lo mismo” a EL MUNDO / EL DIA DE BALEARES (19 de març de 2008)
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Informacions diverses
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“El CES de Balears afirma que lo sucedido no ayuda nada a la economía
balear” a Última Hora (18 de juny de 2008)
“DECLARACIONES DE LLORENÇ HUGUET: El CES de Baleares confía
en que la crisis no afecte a la actual temporada turística” a elmundo.es
(19 de juny de 2008)
“Investigación: Un proyecto sobre tecnología para discapacitados gana
el Premio del CES “a Ultima Hora, 13/11/08
“Las clínicas privadas abogan por estudiar las necesidades sanitarias de
Baleares” a Diariodemallorca.es, 08/12/08

Signatura del conveni amb el CIM
-

-

“El Consell de Mallorca y el CES colaborarán en materia de desarrollo
local y potenciarán el intercambio de informaciones.Otro de los objetivos
de este convenio es hacer “mucho más efectivo provechoso el trabajo”
de ambos organismos” a Libertad Balear. El periódico digital de Balears
(13 de març de 2008)
“ADMINISTRACIONES: Pacto para intercambiar datos del Consell y
CES” a Diario de Mallorca (14 de març de 2008)
“ACUERDO: El Consell y el CES colaborarán en temas de desarrollo
local” a Ultima Hora (14 de març de 2008)
“Tendrá una vigencia de 4 años y materializa la voluntad de colaboración
entre ambas instituciones: El Consell de Mallorca y el CES firman un
convenio sobre desarrollo local” a Libertad digital (17.03.2008)

Presentació de L’Enquesta de Serveis a les Illes Balears
-

Relacions amb els
mitjans de comunicació

-
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“Maria Antònia Munar y Llorenç Huguet presentan mañana la Encuesta
de Servicios de 2005 elaborada por el CES” a europapress.es (9 de abril
2008)
“El CES presentará la encuesta de servicios de las Islas Baleares.
Ha participado la Consejería de Economía, Hacienda y Innovación” a
Libertad Balear. El periódico digital de Balears (7 d’abril de 2008)
“Les empreses turístiques locals fan més negoci a la Península que aquí:
El mercat estatal guanya pes en aquestes societats i en les de transport.
El Govern, l’INE i el Consell Econòmic i Social presenten l’Enquesta de
serveis de les Illes Balears de l’any 2005. L’informe diu també que les
empreses de les Illes guayen molt més a la resta de l’Estat que les de
fora aquí” a Diari de Balears (9 d’abril del 2008).
“El transporte es el sector mejor pagado en Balears: El dato, recogido
por el Centro Económico y Social, se refiere a las áreas englobadas en
el sector servicios” a diariodeibiza.es (9 d’abril de 2008)
El salario medio es más bajo que en la península salvo en transporte y
turismo: EL DATO: Las empresas tecnológicas tiran del empleo a Diario
de Mallorca (9 d’abril de 2008)
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“Las empresas turísticas de las islas generan el 50,6 % de su negocio en
el resto de España: El Consell Econòmic i Social presentó la “Encuesta
de serveis” de 2005” a Ultima Hora (9 d’abril de 2008)

Signatura de l’acord de col·laboració entre el la conselleria de Treball i el CES per
elaborar l’estudi sobre actualització dels Indicadors de Qualitat en el Treball
-

“El CES elaborará un nuevo estudio para conocer la realidad del mercado
laboral en Baleares” a libertadbalear.com (23 d’abril de 2008)
“La Conselleria de Treball i Formació i el CES signen un acord de
col·laboració per elaborar un nou estudi sobre la qualitat del treball a les
Balears” a Tribuna Mallorca (23 d’abril de 2008)
“La calidad del trabajo en Baleares será sometida a un estudio” a adn –
Mallorca (24 d’abril de 2008)
“Nuevo estudio sobre la calidad en el trabajo” a Diario de Mallorca (24
d’abril de 2008)
“El Govern y el CES estudiarán la calidad del trabajo balear” a EL
MUNDO / EL DIA DE BALEARES, (24 d’abril de 2008)

-

-

-

“De 592 a 1.972 el metro cuadrado: Los precios de la vivienda en las
islas Baleares se triplicaron entre 1995 y 2005” a elmundo.es (9 de juny
de 2008)
“El precio de la vivienda subió un 233 % en diez años” a que.es (9 de
juny de 2008)
“El precio de la vivienda en Baleares crece un 230 % en diez años: El 91
% de las empresas tiene menos de 10 empleados” a mallorcadiario.com
(9 de juny de 2008)
“El CES señala que en 2007 comenzó una recesión del sector de la
construcción, que se prolongará durante 18 o 20 meses: Los precios
de la vivienda en Baleares aumentaron un 233 % entre 1995 y 2005
pasando de 592 euros/m2 a 1.972 euros/m2” a Libertad Balear. El
periódico digital de Baleares (9 de juny de 2008)
“La construcción, perjudicada por la ordenación urbanística” a
mallorcadiario.com (9 de juny de 2008)
“Los precios de la vivienda en Baleares aumentaron un 233 % entre
1995 y 2005. El CES señala que en 2007 comenzó una recesión del
sector de la construcción, que se prolongará durante 18 o 20 meses” a
Diario Digital de Mallorca - Mallorca Confidencial (10 de juny de 2008)
“CRISIS ECONÓMICA/El sector inmobiliario. Los precios de la vivienda
en Baleares aumentaron un 233 % entre 1995 y 2005: En diez años el
metro cuadrado ha pasado de 592 euros a 1.972. El 93,2 % de las casas
construidas era libre frente al 6,8 %, que era VPO” a El MUNDO / EL DIA
DE BALEARS (10 de juny de 2008)
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“El turismo, de nuevo el “oasis” que busca la economía balear: El mal
tiempo tampoco ayuda a aliviar el colapso de la construcción”a adn.es
(10 de juny de 2008)
“El precio de la vivienda se ha incrementado un 233 por ciento en diez
años en Balears: Palma y Maratxí concentran el 34,6 % de la superficie
construida entre el periodo 1995-2005” a Diario de Mallorca (10 de juny
de 2008)
“SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN / EVOLUCIÓN EN LAS DOS
ULTIMAS DÉCADAS EN LAS ISLAS: Las distintas regulaciones
urbanísticas han sido la causa del “boom” de la construcción en Balears.
La inseguridad jurídica ha sido negativa, así como el impacto de la
demanda en el aumento del precio de la vivienda, un 233 % entre 19952005” a Ultima Hora (10 de juny de 2008)
“La construcció és clau: El pes del sector sobre l’economia és superior
a les dades oficials i depen en bona mesura del turisme” a DIARI DE
BALEARS (10 de juny de 2008)

Es reuneix el Comitè Assessor del Congrés de la Responsabilitat Social de les
Petites i Mitjanes Empreses:
-

“Responsabilidad social en la pequeña y mediana empresa” a Ultima
Hora (17 de septiembre de 2008)

Reunió amb el president Antich
-

-
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“El Presidente del Círculo Financiero cree necesaria la reacción de una
política común para paliar la “difícil situación” económica: El CES aboga
por impulsar las nuevas tecnologías para diversificar la economía balear”
a libertadbalear.com (30 de juny de 2008)
El CES pide una sociedad de capital riesgo de patentes: Antich se
reune con el Consejo Económico y Social (CES) a psoe.es/ambito/
islasbaleares/new/index.do (30 de juny de 2008)
“Plantea medidas “a tres años vista”: El Círculo Financiero califica la
situación de “problema serio” a elmundo.es (30 de juny de 2008)
“Forcades cree que la crisis inmobiliaria debe propiciar un cambio del
modelo económico: El CES propone al Govern crear una sociedad
capital riesgo para fomentar proyectos innovadores” a Diario de Mallorca
(1 de juliol de 2008)
“Economía: El CES aboga por impulsar las nuevas tecnologías” a
diariodeibiza.es (1 de juliol de 2008)
“Innovación / El CES pide la creación de una sociedad de capital riesgo:
El Cercle d’Economia considera que Baleares no atraviesa una crisis” a
mallorcadiario.com - El períodico digital de de la Isla (1 de juliol de 2008)
“El Cercle d’Economia de Mallorca afirma que no hay crisis en Balears:
El consejo Económico social (CES) aboga por impulsar las nuevas
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tecnologías para diversificar al economía balear” a Última Hora (1 de
juliol de 2008)
“Crisis económica / La quinta jornada de reuniones de Antich. El Círculo
Financiero dice que la crisis durará al menos cuatro años mientras que
el Círculo de Economía no la “ve”:
Antich se reunió ayer con las instituciones económicas más teóricas
de las Islas. El CES -Consejo Económico y social- que preside Llorenç
Huguet recordó a Antich que hay que apostar más por las nuevas
tecnologías y la investigación” a EL MUNDO / EL DIA DE BALEARES (1
de juliol de 2008)
“La innovació serà la clau: El Cercle d’Economia insta al Govern de
“fer un esforç amb les noves tecnologies” i l’I+D+i per basar l’economia
balear “en una indústria complementària al turisme i que no sigui tot
ciment”. El Consell Econòmic i Social proposa la creació d’una societat
de capital de risc per comercialitzar nous productes i patents” a DIARI
DE BALEARS (1 de juliol de 2008)

-

-

-

-

“II Jornadas sobre la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo Organizadas
por el Consell Econòmic i Social de las Islas Baleares” a Libertad Balear.
El periódico digital de Baleares (23 de setembre de 2008)
“La Eurorregión estudiará crear una red de consejos sociales y
económicos” a diariodemallorca.es (25 de setembre de 2008)
“En el Caixa Forum de la Fundación La Caixa: Antich inaugura hoy las II
Jornadas sobre la Euroregión Pirineos-Mediterráneo” a Libertad Balear.
El periódico digital de Baleares (25 de setembre de 2008)
“Baleares confía crear red consejos económicos antes fin mandato
Eurorregión: Baleares confía en crear, antes del final de su mandato al
frente de la Eurorregión Pirineos-Mediterránea, un órgano que articule los
consejos económicos y sociales de sus miembros, según ha informado hoy
el presidente del Consejo Económico y Social de las Islas Baleares (CES),
Llorenç Huguet” a Terra Actualidad – EFE (25 de setembre de 2008)
“Antich anuncia la posible creación de redes de Consejos Económicos
Sociales de la Eurorregión: Manifestó su compromiso por convertir a la
Eurorregión en un “instrumento” de la sociedad civil” a Libertad Balear.
El periódico digital de Baleares (25 de setembre de 2008)
“La Eurorregión estudiará crear una red de consejos sociales y
económicos” a Diario de Mallorca (25 de setembre de 2008)
La Eurorregión creará un organismo suprarregional con sede en
Barcelona: Los miembros de la Eurorregión han decidido hoy la creación
de un nuevo organismo suprarregional que tendrá sede en Barcelona y
que integrará a los consejos económicos y sociales de las cinco regiones
que la conforman” a Terra Actualidad – EFE (26 de setembre de 2008)
“Antich propone una red de consejos económicos y sociales de la
Eurorregión” a Diario de Mallorca (26 de setembre de 2008)

107

Relacions amb els
mitjans de comunicació

II Jornades sobre l’Euroregió

i

nforme d’activitats
-

2008

“La Eurorregión creará un organismo suprarregional que tendrá sede
en Barcelona: Antich recibió ayer a los representantes de los consejos
económicos y sociales” a Diario de Mallorca (27 de setembre de 2008)
“La Eurorregión creará un organismo suprarregional con sede en
Barcelona: El presidente Antich recibió a los participantes en las II
Jornadas sobre Eurorregión Pirineos-Mediterráneo” a Ultima Hora (27
de setembre de 2008)

Presentació de la Memoria sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes
Balears 2007
-

-

-
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“Presentación de la Memoria del Consejo Económico y Social de Bale
ares: Recoge información sobre la economía, el trabajo y la sociedad de
las islas en 2007” a Libertad Balear. El periódico digital de Baleares (23
d’octubre de 2008)
“Baleares es la comunidad que soporta mayor carga fiscal de España,
según el CES” a EUROPA PRESS (24 d’octubre de 2008)
“CES - La comunitat amb més carrega fiscal” a DIARI DE BALEARS (25
d’octubre de 2008)
“Crisis económica. El Consell Econòmic i Social presenta su última
memoria sobre las islas: Los baleares son los que sufren más carga fiscal
de los ayuntamientos. El CES advierte que el actual modelo turístico “no
es sostenible a largo plazo” a Diario de Mallorca (25 d’octubre de 2008)
“Baleares es la comunidad autónoma que soporta mayor carga fiscal por
encima de Cataluña y Madrid” a EL MUNDO / EL DIA DE BALEARES
(25 d’octubre de 2008)
“El CES afirma que el modelo turístico balear “no es sostenible”: La
entidad sostiene que la economía en su conjunto requiere de cambios en
su sistema productivo. Propuesta. El CES plantea una mayor inversión
en formación, investigación, desarrollo e innovación y en infraestructuras.
El apunte: Balears es la autonomía que soporta una mayor carga fiscal”
a Ultima Hora (25 d’octubre de 2008)
“Los baleares son los que sufren más carga fiscal de los ayuntamientos”
a Ultima Hora (25 d’octubre de 2008)
“Los baleares son los que sufren más carga fiscal de los ayuntamientos”
a diariodeibiza.es (25 d’octubre de 2008)
“De mal en peor” a diariodemallorca.es (25 d’octubre de 2008)
“Presentación del Informe económico del CES” a Ultima Hora (28
d’octubre de 2008)
“Las Pitiüses sufren la mayor estacionalidad del archipiélago” a
diariodeibiza.es (28 d’octubre de 2008)
“El CES afirma que el modelo turístico balear “no es sostenible” a Ultima
Hora Menorca. Edición digital (30 d’octubre de 2008)
“Los ciudadanos de Balears soportan la mayor presión fiscal de España:
La Memoria del CES indica que los municipios costeros soportan una
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mayor carga de impuestos que los del interior por el turismo. El apunte.
El CES cree necesarias mayores transferencias a los ayuntamientos” a
Ultima Hora (2 de novembre de 2008)
“Els balears suporten més imposts municipals pel mal finançament:
La càrrega fiscal sobre els ciutadans de les Illes es manté com la més
elevada de l’Estat -un 29,36 % amb relació al PIB- i les administracions
locals recapten 768 euros per habitant/any d’un total de 7.409” a Diari de
Balears (2 de novembre de 2008)
“Per començar: L’hora del canvi” a diariodemallorca.es (3 de novembre
de 2008)
“Per començar. L’hora del canvi: La única solució seria atreure turisme
de més poder adquisitiu, i prescindir del de baix cost però no és fácil” a
Diario de Mallorca (3 de novembre de 2008)
“Los ciudadanos de Balears soportan la mayor presión fiscal de España:
Los contribuyentes de las Islas pagan una media de 7.409 euros por el
total de impuestos, casi el 30 % de la renta por persona” a Ultima Hora
digital (4 de novembre de 2008)
“Los ciudadanos de Balears soportan la mayor presión fiscal de España:
Los contribuyentes de las Islas pagan una media de 7.409 euros por el
total de impuestos, casi el 30 % de la renta por persona” a Ultima Hora
Menorca. Edición digital (4 de novembre de 2008)
“El Govern recauda un 223 por ciento más en impuestos durante los
últimos seis años” a Ultima Hora Ibiza digital (4 de novembre de 2008)
“Sociedad: Los residentes en las Pitiüses cobran las pensiones más
bajas de toda la Comunitat balear” a diariodeibiza.es (10 de novembre
de 2008)
“Economía: Los pensionistas de Formentera son los que menos cobran
de Baleares: Eivissa y Formentera fueron las islas que mayor presión
fiscal soportaron en 2007, casi un tercio respecto al Producto Interior
Bruto. Les Illes Balears es la comunidad de España que más presión
fiscal soporta” a Diariodeibiza.es (10 de novembre de 2008)
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