Capítol tercer:
RELACIONS
INSTITUCIONALS
I AMB ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
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

i

nforme d’activitats

2007

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
19 de gener: el CES de Menorca organitza una Jornada sobre conciliació de la
vida laboral i familiar. El secretari general del CES de les Illes Balears ofereix la
primera ponència sobre la conciliació als convenis col·lectius i la legislació laboral
sobre aquest tema, ponència a la què segueix una taula rodona amb participació
de representants de CCOO, UGT, PIME Menorca i CAEB. La tercera intervenció
és a càrrec d’Ignacio Buqueras Bach, president de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los horarios españoles y su normalización con los demás
países de la Unión Europea.
20 de gener: el president en funcions assisteix a l’acte de proclamació i lliurament
dels Premis Ciutat de Palma 2006 al Castell de Bellver.
2 de febrer: la cap d’administració i gestió acudeix a la jornada sobre subvencions,
organitzada per l’Advocacia de la Comunitat Autònoma i l’Institut d’Estudis
Autonòmics.
14 de febrer: el president i el secretari general, juntament amb el vicepresident 1r,
Josep Oliver Marí fan una visita institucional de presentació a Pere Rotger i
Llabrés, president del Parlament de les Illes Balears.

19 de febrer: el president assisteix a l’espectacle de Miquel Barceló i Josef Nadj,
titulat “Paso doble” que, organitzat pel Govern de les Illes Balears, va tenir lloc a
Sa Llotja.
20 de febrer: el president, el secretari general i l’assessor econòmic tenen una
reunió amb María Marqués Caldenteny, directora general d’Economia, Hisenda i
Innovació.
20 de febrer: el president i el secretari general fan una visita institucional de
presentació a Miquel Coll Carreras, president del Consell Consultiu.
20 de febrer: el president es reuneix amb Ester Melero de Pablo, inspectora
d’educació de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
23 de febrer: el president, el secretari general i els vicepresidents fan una visita
institucional de presentació a la batlessa de Palma, Catalina Cirer Adrover.
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16 de febrer: el president i el secretari general fan una visita institucional de
presentació a Pere Antoni Mas Cladera, síndic major de la Sindicatura de
Comptes.
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27 de febrer: el president, el secretari general i els vicepresidents es reuneixen
amb Cristòbal Huguet Sintes, conseller de Treball i Formació de les Illes Balears.
28 de febrer: el secretari general assisteix a la presentació de la publicació
Legislació de patrimoni, organitzada per la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació. L’edició ha estat preparada per José R. Ahicart Sanjosé, Joan Bauzá
Thomás, José A. Berastain Díez i Ricardo J. Navarro Gómez. L’acte es féu a la
seu de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat de les Illes Balears.
28 de febrer: el president, el secretari general, l’assessor econòmic i personal del
CES assisteixen a l’acte commemoratiu del dia de les Illes Balears i al lliurament
dels Premis Ramon Llull i la Medalla d’Or de les Illes Balears que, organitzat pel
Govern de les Illes Balears, tengué lloc a l’Auditorium de Palma; i a l’espectacle
“Arrels populars de les nostres illes” que el seguí al Passeig Marítim. Entre els
guardonats es troba Francesc Obrador Moratinos, distingit per la seva tasca com
a president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. En nom seu, el
secretari general Pere Aguiló Crespí rep el guardó.
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1 de març: el president acut a l’acte commemoratiu de l’aniversari de l’entrada en
vigor de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. L’acte s’inicia amb el discurs
institucional del president del Parlament que, organitzat pel Parlament de les Illes
Balears, va tenir lloc a la sala dels “passos perduts”.
5 de març: el president assisteix al Seminari del Comitè de les Regions de la Unió
Europea, titulat Las regiones al frente de una nueva política europea del turismo,
organitzat per la Direcció General de Relacions Europees i Entitats Jurídiques. Al
Seminari intervenen diferents ponents en representació de diverses institucions i
organismes europeus. L’obertura del Seminari va ser a càrrec del president de la
Comissió de Desenvolupament Sostenible del Comitè de les Regions i president
de la comunitat autònoma de La Rioja, Pedro Sanz Alonso i del president de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i vicepresident del Comitè de les
Regions, Jaume Matas i Palou. Així mateix, el president també assisteix al sopar
que se’ls ofereix al Bahía Mediterráneo.
6 de març: el president, el secretari general i els vicepresidents fan una visita
institucional de presentació al conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís
Ramis de Ayreflor Cardell.
6 de març: el president, el secretari general i la presidenta de la Comissió de
Treball d’Àrea Social del CES, Eva Cerdeiriña Outerial, es reuneixen amb Ester
Melero de Pablo, inspectora d’educació de la Conselleria d’Educació i Cultura.
8 de març: el president i secretari general es reuneixen amb els consellers
membres del grup III del CES.

66

i

nforme d’activitats

2007

20 de març: el vicepresident 1r, el secretari general i l’assessor econòmic
assisteixen a la presentació del Marc Input-Output de les Illes Balears, en la que
es parlà de les “Perspectivas económicas y financieras” (per Emilio Ontiveros
Baeza, conseller delegat d’Analistas Financieros Internacionales). L’acte fou
organitzat per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
22 de març: el president, el secretari general i la vicepresidenta, Margarita Bárez
Moreno, juntament amb els consellers del CES, Juli Mascaró Pons, Gabriel Pons
Moles i Antonio J. Sintes Pons fan una visita institucional de presentació a Joana
M. Barceló Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca.
23 de març: el president, el secretari general i la vicepresidenta, Margarita Bárez
Moreno, juntament amb el consellers del CES, Bartomeu Planells Planells i
Mariano Riera Riera, fan una visita institucional de presentació al president del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Pere Palou Torres.
26 de març: l’assessor econòmic s’entrevista amb Pere J. Barceló Obrador, jutge
degà del partit judicial de Palma.
29 de març: el president acut a l’acte inaugural del Campionat del Món de
Ciclisme en Pista Palma 2007, organitzat pel Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Palma.
3 d’abril: el president i el secretari general es reuneixen amb el conseller
d’Educació i Cultura, Francisco J. Fiol Amengual.

13 d’abril: el president és un dels convidats a l’acte de lliurament de la Medalla
d’Or de les Illes Balears, que tengué lloc a l’Auditori del Conservatori de Música.
18 d’abril: el president es reuneix amb el conseller d’Interior, José María
Rodríguez Barberá.
19 d’abril: el president, el secretari general i l’assessor econòmic es reuneixen
amb Francisca Bennàssar Tous, regidora de Turisme de l’Ajuntament de Palma.
19 d’abril: es fa l’acte commemoratiu del Dia del Municipalisme. En representació
del president i vicepresidents del CES, hi acut el conseller del CES, Antoni Fuster
Zanoguera. L’acte, organitzat per la Conselleria d’Interior i el Govern de les Illes
Balears, va tenir lloc al Consolat de Mar. Va incloure una conferència de la
vicepresidenta del Govern de les Illes Balears, Maria Rosa Estaràs Ferragut i el
lliurament del III Premi d’investigació sobre l’Administració local.
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3 d’abril: el president, el secretari general i l’assessor econòmic es reuneixen amb
Alfonso Ruiz Abellán i Florencio Ingelmo Sánchez, director provincial i secretari
provincial de l’INSS, respectivament.
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26 d’abril: el president assisteix a l’acte de reconeixement i lliurament de
distincions a les empreses de les Illes Balears que contribueixen d’una manera
especial a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Organitzat per la
Conselleria de Treball i Formació, tengué lloc a l’Aula Magna de l’Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears.
26 d’abril: el president és un dels convidats al sopar institucional que s’ofereix
amb motiu del “II Taller Nacional de Tecnologías Aplicadas al Sector Hotelero” i
que tengué lloc a l’hotel Valparaíso. L’acte, organitzat per l’Institut Tecnològic
Hoteler i Fundetec, va ser patrocinat pel Govern de les Illes Balears.
2 de maig: el president és un dels assistents a la conferència “Procés
d’estabilització i associació, Unió Europea - els Balcans Occidentals, Bòsnia i
Hercegovina” que, organitzat per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació,
tengué lloc al Centre Esportiu Militar Es Fortí. La inauguració de l’acte fou a càrrec
de José María Castroviejo y Bolívar, ambaixador d’Espanya a Bòsnia i
Hercegovina.
9 de maig: el president i el secretari general formen part del públic present a
l’acte de lliurament de la XIII edició del Premi Europa per a Joves Estudiants, la
III edició del Premi Europa de Gent Gran, la III edició del Premi a la Cooperació
Empresarial Europea, el Premi Europeu Extraordinari, el Premi Ciutadà Europeu
de l’Any i el Premi Europeu a la Integració, organitzat pel Govern de les Illes
Balears.
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9 de maig: el president és un dels convidats a la inauguració de l’exposició
“Ramon Llull i l’encontre entre cultures”, amb motiu de la commemoració del 700è
aniversari de l’estada de Ramon Llull a Bugia. L’acte, que fou organitzat per la
Conselleria d’Educació i Cultura amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis
Baleàrics i l’Institut Europeu de la Mediterrània, va tenir lloc a Sa Llotja.
21 de maig: té lloc a l’Hotel Meliá Victoria la presentació de les principals claus i
indicadors de l’estudi “IMPACTUR Illes Balears 2006” que fou elaborat
conjuntament per la Conselleria de Turisme i la Conselleria d’Economia, Hisenda
i Innovació. L’acte comptà amb la presència del conseller de Turisme, Joan
Flaquer Riutort i del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís A. Ramis de
Ayreflor Cardell, del president i vicepresident executiu d’EXCELTUR, José María
Rossell Recasens i José Luis Zoreda de la Rosa, respectivament. Entre el públic
es troba el president, el secretari general i l’assessor econòmic.
14 de juny: el president assisteix a la presentació del llibre “Geni i figura” de Ritch
Miller que, organitzat per la Conselleria d’Educació i Cultura tengué lloc al
Consolat de Mar.
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26 de juny: el president i el secretari general acudeixen a l’acte de constitució de
la nova corporació del Parlament de les Illes Balears.
3 de juliol: el president i el secretari general assisteixen a l’acte d’investidura del
President del Govern de les Illes Balears al Parlament.
6 de juliol: el president i el secretari general formen part de les autoritats
convidades a l’acte de pressa de possessió del president electe de les Illes
Balears, Francesc Antich i Oliver, que tengué lloc a la Llotja.
7 de juliol: el president i el secretari general formen part dels assistents convidats
a l’acte de constitució de la nova corporació i a la presa de possessió de la
Presidència del Consell Insular de Mallorca, que tengué lloc a la sala de plens del
Palau del Consell.
7 de juliol: el president es desplaça a Menorca per assistir a l’acte de constitució
de la nova corporació i de presa de possessió de la Presidència del Consell
Insular de Menorca.
9 de juliol: el president es troba entre els assistents convidats a l’acte de
constitució de la nova corporació i a la presa de possessió de la Presidència del
Consell Insular d’Eivissa.
10 juliol: el president és un dels convidats a l’acte de constitució de la nova
corporació i a la presa de possessió de la Presidència del Consell Insular de
Formentera.

1 d’agost: el president, acompanyat dels dos vicepresidents i de la secretària
general en funcions, és rebut en audiència oficial per Francesc Antich i Oliver,
president de les Illes Balears. També hi és present la consellera de Treball i
Formació, Margarita Nájera Aranzazábal
21 d’agost: el president, acompanyat del vicepresident primer i la secretària
general en funcions, es reuneix amb el conseller d’Economia Hisenda i Innovació
del Govern, Carles Manera i Erbina.
Aquest mateix dia el president, acompanyat del vicepresident primer, la secretària
general en funcions i l‘assessor econòmic del CES, es reuneix amb la consellera
de Treball i Formació, Margarita Nájera Aranzábal, el director general de
Planificació Estratègica, Javier Bustamante Moreno, i el director general de
Treball, Pere Aguiló Crespí.
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12 de juliol: el president assisteix a la sessió plenària solemne d’obertura de la VII
Legislatura, organitzat pel Parlament de les Illes Balears i que tengué lloc a la
seu de la Cambra.
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Imatge de l'audiència del president Antich d'1 d'agost: (d'esquerra a dreta), la consellera de Treball,
el president, el president del Govern, la vicepresidenta segona, el vicepresident primer
i la secretària general en funcions.
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22 d’agost: el president, acompanyat del vicepresident i de la secretària general
en funcions, es reuneix amb al conseller de la Presidència, Albert Moragues i
Gomila.
3 de setembre: el president assisteix a la presentació de la finca de Raixa com a
centre d’interpretació mediambiental per part de la ministra de Medi Ambient,
Cristina Narbona Ruiz, i la presidenta del Consell Insular de Mallorca, Francina
Armengol Socias.
12 de setembre: el president assisteix als actes commemoratius de la Diada de
Mallorca, que es duen a terme al Teatre Principal de Palma.
13 de setembre: el president assisteix a l’homenatge que el Govern de les Illes
Balears fa a Bartomeu “Tumi” Bestard Bonet, cònsol honorari dels EUA.
20 de setembre: el president, acompanyat de la vicepresidenta segona i de la
secretària general en funcions, és rebut en audiència per la presidenta del
Parlament de les Illes Balears.
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20 de setembre: el president assisteix a la presentació del llibre Los Estatutos de
los Partidos Políticos Españoles, de Joan Oliver Araujo i Vicenç J. Calafell Ferrà
que es dur a terme al Parlament.
4 d’octubre: la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol Socias, rep
als representants del CES en audiència, encapçalats pel president i acompanyat
pels dos vicepresidents i la secretària general en funcions.
22 d’octubre: el president forma part del públic assistent a l’acte d’inauguració del
I Màster en Pràctica Jurídica, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les
Illes Balears i la UIB.
25 d’octubre: The Wall Street Journal Europe - Nueva Economía Fórum organitza
la conferència-dinar que pronuncia el president del Govern de les Illes Balears
Francesc Antich i Oliver. El president Huguet està entre els assistents.

Imatge de l'audiència que la presidenta del CIM concedí als representants del CES el 4 d'octubre. Hi veim,
d'esquerra a dreta, la secretària general en funcions, la vicepresidenta segona,
la presidenta Armengol, el president i el vicepresident primer.
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30 d’octubre: el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera i
Erbina, acompanyat del director general de Pressupostos i Finançament, Joan
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Imatge de la compareixença del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera i Erbina,
acompanyat del director general de Pressupostos i Finançament, Joan Rosselló Villalonga,
per presentar als consellers els Pressupostos generals de la CAIB 2008.

Rosselló Villalonga, compareix a la seu del CES per presentar als consellers els
Pressupostos generals de la CAIB 2008.
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30 d’octubre: el president es reuneix amb el director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, Pere Antoni Oliver Reus. Els
acompanyaren la secretària general en funcions i l’assessor econòmic.
12 de novembre: el president, els dos vicepresidents i la secretària general en
funcions visiten institucionalment la batlessa de Palma, Aina Calvo Sastre.
24 de novembre: el president està entre els convidats a l’acte de lliurament dels
Premis Mallorca de Creació Literària 2007, que atorga el Consell de Mallorca.
26 de novembre: el conseller executiu del Departament de Cooperació local del
Consell de Mallorca, Miquel Rosselló del Rosal, acompanyat del secretari tècnic,
Josep Valero González, es reuneixen amb el president, l’assessor econòmic i la
secretària general en funcions.
27 de novembre: la secretària general en funcions assisteix a la conferència “El
tractament penal de la sinistralitat laboral. La posició del Ministerio Fiscal” que
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pronuncià Juan Manuel de Oña Navarro, fiscal de sala coordinador de sinistralitat
laboral (Fiscalia del Tribunal Suprem). L’acte fou organitzat per la Conselleria de
Treball i Formació.
2 i 3 de desembre: el president forma part de la comitiva balear que viatja a Tolosa
per assistir a l’assumpció per part de les Illes Balears de la presidència de
l’Euroregió i al 1r Congrés de l’Euroregió. L’acompanya l’assessor econòmic.
6 de desembre: el president és convidat a l’acte oficial del Dia de la Constitució
que organitza la Delegació del Govern a les Illes Balears, el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular de Mallorca al Palau de l’Almudaina.
11 de desembre: la directora general de Responsabilitat Social i Corporativa,
Maria Duran Febrer, fa una visita institucional al CES.

Imatge de la de la visita institucional a la batlessa de Palma. Hi veim, d'esquerra a dreta,
la vicepresidenta segona, el president, la batlessa i elvicepresident primer
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12 de desembre: The Wall Stret Journal Europe - Nueva Economía Fórum
organitza l’”Encuentro 2007 de la Economía Balear”. El Seminari compta amb
ponents com la consellera de Treball i Formació, Margarita Nájera Aranzábal;
Josep Oliver Marí, president de CAEB i vicepresident primer del CES; etc.
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12 de desembre: l’Institut d’Estudis Autonòmics presenta la publicació Legislació
d’Afers Socials a la Capella del Consolat de Mar. El president hi acut.
13 de desembre: el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs Mulet, rep en
audiència el president, que va acompanyat pel vicepresident primer Josep Oliver
Marí i la consellera Isabel Guitart Feliubadaló.
13 de desembre: el president i la secretària general en funcions es reuneixen
amb el director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Antoni
Martorell i Reynés.
14 de desembre: el president acut a la presentació del llibre Antologia urgent, de
Joan Mir i Josep Ma Llaurador, que recull articles publicats per Nadal Batle
Nicolau al Diari de Balears els anys 1996 i 1997. L’acte fou organitzat pel Consell
de Mallorca.
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29 i 31 de desembre: Dins del marc de la Festa de l’Estendard que organitza
l’Ajuntament de Palma, té lloc a la sala de sessions el pregó càrrec de Josep
Massot i Muntaner. El dia 31 de desembre es fa la cerimònia de la col·locació de
l’Estendard Reial de la Conquesta de Mallorca i de la Cimera del rei Martí a la
plaça de Cort. El president és una de les autoritats presents als dos actes.

Reunió amb el conseller executiu del Departament de Cooperació local del Consell de Mallorca,
Miquel Rosselló del Rosal (quart per la dreta) i el seu equip.
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Audiència del conseller de Salut: la imatge mostra el director general d'Avaluació i Acreditació,
Joan Llobera, el president, el conseller de Salut, el vicepresident primer
i la consellera del CES Isabel Guitart Feliubadaló.

3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
22 de febrer: el president és un dels convidats a l’acte commemoratiu del vigèsim
aniversari de la Fundació Kovacs. L’acte va ser presidit pel president del Govern
de les Illes Balears, Jaume Matas i Palou i va tenir lloc a Sa Llonja.

11 d’abril: té lloc a la Cambra de Comerç la presentació del llibre “El futur de
l’empresa balear en un món globalitzat”. El president formà part de la Mesa de
presentació, juntament, amb Joan Gual de Torrella Guasp, president de la Cambra
de Comerç de Mallorca i comissionat pel Govern de les Illes Balears de l’Euregió
de l’Arc Mediterrani; Fernando Alzamora Carbonell, president de “Sa Nostra”,
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28 de març: l’assessor econòmic assisteix a la presentació de la publicació
Coyuntura Económica Balear 2007, organitzada per APD (Asociación para el
Progreso de la Dirección) Zona Mediterránea i PriceWaterhouseCoopers (PwC).
L’acte va ser presentat per Sebastián Escarrer Jaume, president d’APD, i Carlos
Mas Ivars, president de PWC. La conferència inagural, “Estrategias para la
Competitividad Empresarial”, la impartí Federico Prades Sierra, assessor
econòmic de l’Associació Espanyola de Banca.

i

nforme d’activitats

2007

Caixa de Balears i Eliseu Climent i Corberà, secretari de l’Institut Ignasi Villalonga
d’Economia i Empresa. A l’acte hi intervingueren Francina Orfila Sintes i Bartomeu
Pascual Fuster, professors del Departament d’Economia de l’Empresa de la
Universitat de les Illes Balears. La cloenda fou a càrrec del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació, Lluís A. Ramis d’Ayreflor Cardell.
19 d’abril: el president i l’assessor econòmic acudeixen a la presentació del llibre
Los Stakeholders y la Acción Social de la Empresa que, organitzat per la Fundació
Rafael del Pino, va comptar amb la participació de Juan Luís Martínez, en
representació dels autors, Salvador García-Atance Lafuente, president de la
“Asociación Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas”, Santiago Íñiguez
de Onzoño, degà del “Instituto de Empresa”, Ramón Jauregui Atondo, membre de
la “Subcomisión del Congreso de los Diputados para el fomento de la RSC”,
Javier Martín Cavanna, president editor de la revista “Compromiso Empresarial”
i María del Pino Calvo-Sotelo, vicepresidenta de la Fundació Rafael del Pino.
26 d’abril: el president és una de les autoritats convidades al sopar institucional
que s’ofereix amb motiu del II Taller Nacional de Tecnologías Aplicadas al Sector
Hotelero, que tengué lloc a l’hotel Valparaíso. L’acte, organitzat per l’Institut
Tecnològic Hoteler i Fundetec, va ser patrocinat pel Govern de les Illes Balears.
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14 de maig: l’assessor econòmic assisteix a Barcelona a la Jornada “Marine and
coastal tourism in the EU” que va ser organitzat per European Anglers Alliance i
el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya.
16 de maig: l’assessor econòmic i membres del grup de treball de l’apartat de
turisme corresponent a la Memòria del CES de 2006, assisteixen a la Jornada
“Europa, el Turismo y las Islas”, organitzat conjuntament per l’Asociación de
Jóvenes Empresarios, la Conselleria de Turisme i “Sa Nostra”, que tengué lloc a
l’Hotel Meliá Victoria. L’obertura de l’acte va ser a càrrec del vicepresident de
l’Asociación de Jóvenes Empresarios de Europa, Pau Collado Serra, i del director
general de “Sa Nostra”, Pere Batle Mayol. La jornada comptà amb dues
conferències: “Un Mercado en Transformación” on hi participaren, Josep Oliver
Marí, president de la CAEB i vicepresident primer del CES, José Fernando
Rodríguez de Acero, president de CEOE de Tenerife, Manny Fontenla, president
de Thomas Cook, Peter Long, futur president de Tui Travel, Miquel Fluxà
Rosselló, president del Grup Iberostar i Joan Molas Marcellés, president de
CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos); i “La
respuesta al cambio” on hi participaren Gabriel Escarrer Jaume, conseller delegat
de Sol Meliá, Simón P. Barceló Vadell, copresident de Barceló Corporation,
Gabriel Subías, conseller delegat d’Orizonia, María José Hidalgo, directora
general de “Air Europa”, Ignacio Vasallo, director de l’Oficina de Turisme
d’Espanya a Londres. A continuació va tenir lloc la presentació de l’Institut
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Iberoamericà de Turisme pel president del Govern de Canàries, Adán Martín
Menis. L’acte de cloenda va ser a càrrec del president de les Illes Balears, Jaume
Matas Palou.
25 de maig: el Cercle Financer de Balears organitzà un col·loqui sobre la “Situació
econòmica espanyola i balear”, en el què participaren Juan Costa Climent,
president d’Ernst & Young, Miquel Roca Junyent, president de Roca JunyentAdvocats i Ramón Tamames Gómez, economista i catedràtic d’estructura
econòmica. L’acte va ser presidit pel president de les Illes Balears, Jaume Matas
Palou. El president forma part del públic i també assisteix al dinar que seguí a
continuació.
7 de juny: el president és una de les autoritats convidades a l’acte “Responsabilitat
Social Empresarial”, organitzat per Cáritas Diocesana de Menorca, que tengué
lloc al Consell Insular de Menorca.
19 de juny: el president acudeix a la presentació del llibre de Pere Estelrich i
Massutí Suggeriments, que tengué lloc a IB3.
21 de juny: el president es troba entre els convidats a la presentació de la
Memòria d’Estalvi Ètic, que organitzà la Caixa Colonya de Pollença i que tengué
lloc a la Cambra de Comerç.
28 de juny: el president és una de les autoritats convidades al lliurament dels
Premis Diario de Mallorca 2007, que tenguè lloc a la sala d’actes d’aquest Club.
2 de juliol: l’assessor econòmic, juntament amb els consellers del CES Rafael
Borràs Ensenyat i Javier Bustamante Moreno, assisteixen a la II Jornada sobre
el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 al Palau de Congressos de Madrid.
La sessió comptà amb la presència de Amparo Fernández González, secretària
general en funcions de Turisme, Guillermo de la Dehesa, coordinador general
dels grups de treball del Plan Horizonte 2020 i Gonzalo Pascual Arias, president
del Consell de Turisme de la CEOE.

1 d’agost: el president assisteix a l’acte de comiat del pintor Josep Coll Bardolet
que ha tengut lloc al cementeri de Valldemossa.
3 d’agost: el president, acompanyat de l’assessor econòmic del CES, s’entrevista
amb Javier Pérez, president de l’Associació Balear d’Empreses de Software,
Internet i Noves Tecnologies, a qui acompanya Miquel Piñol.
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19 de juliol: el president assisteix al lliurament de les distincions Socis d’Honor del
2007 i al brindis pel Patrimoni que es duen a terme en el marc de la Festa d’Estiu
07 que, organitzat per la Fundació Amics del Patrimoni i Arca Llegat Jueu, ha
tengut lloc al Casal del Patrimoni.
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28 d’agost: el president assisteix a l’acte de comiat de Josep Moll Marqués.
6 de setembre: l’assessor econòmic assisteix, en representació del CES, a la
presentació de l’Informe econòmic i social de les Illes Balears 2006 que ha dut a
terme “Sa Nostra”, Caixa de Balears.
11 de setembre: el president assisteix a la visita que fa a Palma la Junta Directiva
Internacional d’OCEANA, dedicada a la protecció i la recuperació dels oceans de
tot el món. L’acte es realitza al Museu des Baluard.
28 de setembre: el president assisteix a l’acte de lliurament de la III Edició dels
Premis d’Arquitectura de Mallorca, organitzats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes
de les Illes Balears.
20 de novembre: el president és un dels oients de la conferència “El futuro del
estado autonómico” que imparteix Luis López Guerra al Col·legi d’Advocats de les
Illes Balears. Organitza l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Balears.
22 de novembre: el Col·legi d’Arquitectes organitza les VI Jornades d’Ordenació
del Territori. El president hi assisteix.
26 de novembre: el president és un dels convidats a la 28ª ed. dels premis
POPULARS que atorga la cadena Cope Mallorca.
27 de novembre: l’assessor econòmic assisteix a la VI Diada dels Economistes
que organitza l’Il·lustre Col·legi d’Economistes de les Illes Balears.
15 de desembre: el president es troba entre el públic del concert El Messies que,
organitzat per la Fundació “La Caixa”, té lloc a la Seu de Palma.

Relacions amb les organitzacions
i institucions representades en el Ces

3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES.
27 de febrer: Vicenç Tur Tur, president de la Comissió de Treball d’Economia,
Desenvolupament Regional i Medi Ambient del CES, i l’assessor econòmic es
reuneix amb Joaquim Tintoré Subirana, director de l’Institut Mediterràni d’Estudis
Avançats (IMEDEA).
6 de març: el president és un dels convidats a la presentació del llibre Les
competències genèriques i els titulats a les Illes Balears, elaborat per la
Universitat de les Illes Balears, en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i
Ciència, la Conselleria d’Educació i Cultura i la Fundació Universitat Empresa de
les Illes Balears.
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23 d’abril: el president és un dels convidats a la presa de possessió de la doctora
Montserrat Casas Ametller com a rectora de la Universitat de les Illes Balears.
4 de maig: el secretari general assisteix a l’acte de col·locació de la primera pedra
del nou edifici de la Fundació Laboral de la Construcció, que tengué lloc al Centre
de Formació d’aquesta Fundació.
24 de maig: el president, el secretari general i els vicepresidents, juntament amb
els consellers del CES Josep I. Aguiló Fuster i Llorenç Pou Garcías, visiten
institucionalment la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Monserrat Casas
Ametller.
25 de juliol: el president assisteix a la cerimònia de graduació del curs acadèmic
06-07 de la UIB.
26 de juliol: el president es reuneix amb Antoni Llull Gilet, vicerector d’Ordenació
Econòmica de la UIB i recentment nomenat conseller del CES en representació
de la UIB.
18 de setembre: el president ha estat convidat per la UIB a l’acte d’homenatge a
antics professors de l’antiga Escola de Comerç. L’acte ha tengut lloc a l’edifici Sa
Riera.
19 de setembre: el president assisteix al lliurament dels Premis CAEB Medi
Ambient 2007 a la seu de la Confederació.
25 de setembre: el president rep la visita de l’Associació de Joves Empresaris
(CAEB). Els assistents foren Pere Coli Mulet, Josep de Luis i la gerent, Silvana
Caló.

4 d’octubre: el president i la secretària general en funcions acudeixen a la Jornada
de debat sobre els Pactes Locals d’Ocupació de les Illes Balears : les polítiques
actives d’ocupació a les Illes Balears, Jornada organitzada per la Secretaria
d’Ocupació, Formació i Política Sectorial de CCOO.
22 de novembre: la UIB, la FUEIB i l’IBIT organitzen la Jornada VII Programa
Marc: Oportunitats per a les Pimes. L’assessor econòmic hi assisteix.
22 de novembre: el president és un dels convidats al dinar en commemoració del
XXXè aniversari de CAEB
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1 d’octubre: el president assisteix a l’acte d’obertura de l’any acadèmic organitzat
per la UIB.
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24 de novembre: el president assisteix a la presentació del document “Bases per
al diàleg sobre el pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social a les Illes
Balears” que signà conjuntament el president de la CAEB, Josep Oliver Marí, el
secretari general d’UGT, Llorenç Bravo Muñoz, i el secretari general de CCOO,
Josep Benedicto Lacomba, a la capella del Consolat de Mar.
29 de novembre: es presenta l’Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, fruit
de la col·laboració entre la UIB i la Fundació Guillem Cifre de Colonya. El
president està entre els oients.
4 de desembre: el president acut a la Jornada de difusió La formación para el
Empleo en España que organitzà la UGT de les Illes Balears.

Relacions amb les organitzacions
i institucions representades en el Ces

14 de desembre: té lloc a la nostra seu una reunió amb representants de la UIB
per tal de donar-los a conèixer els objectius de la institució. Hi assisteixen la
rectora, Montserrat Casas Ametller; el secretari general, Federico Garau Sobrino;
degans; directors d’escoles; directors de departament i professors amb els què el
CES manté una col·laboració: Fèlix Grases Freixedas, Josep Lluís Oliver Torelló
i el director de l’IMEDEA Joaquim Tintoré Subirana.

Reunió amb representants de la UIB per tal de donar-los a conèixer els onjectius de la institució.
Hi veim el president, la rectora, Montserrat Casas i el secretari general,
Federico Garau (14 de desembre).
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Assistents a la reunió del 14 de desembre amb representants de la UIB.

3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT

Després de la inauguració, a càrrec de Jorge Arasanz Mallo, vicepresident del
CES d’Aragó i Felipe Pétriz Calvo, rector de la Universidad de Saragossa, es
feren les següents intervencions: en representació dels consells econòmics i
socials, Rafael Cerdá Ferrer, president del Comitè Econòmic i Social de la
Comunitat Valenciana i la presentació de l’estudi: Condiciones de Vida y Pobreza
de la Población Aragonesa, a càrrec de Manuel Pérez Yruela, director del Institut
d’Estudis Socials d’Aragó. La cloenda de l’acte va ser a càrrec del president de
la comunitat autònoma d’Aragó, Marcelino Iglesias Ricou.
El 28 i 29 de novembre tenen lloc a Sevilla les Jornadas del Consejo Económico
y Social de Andalucía: Estrategia para la Competitividad de Andalucía y su Marco
para la Financiación. El president hi és present.
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El dia 5 de juny el president acut a la presentació de l’estudi organitzat pel CES
d’Aragó, en homenatge a Ángela López Jiménez (que fou fins a la seva mort
presidenta del CES d’Aragó), titulat Condiciones de Vida y Pobreza de la
Población Aragonesa.
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3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Aparicions del CES a la premsa:
-

-

-

-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

“El Govern modifica el reglamento del CES para que Huguet lo presida”
a Diario de Mallorca (10.01.2007)
“El CES votará la candidatura a la presidencia de Huguet el día 24” a
Diario de Mallorca (18.01.07)
“El Consell Econòmic i Social ratifica a Huguet como su presidente” a
Diario de Mallorca (25.01.2007)
“El plenario del Consell Econòmic i Social aprueba a Llorenç Huguet
como presidente: El Consell de Govern, que lo había propuesto,
ratificará el nombramiento para que sea efectivo” a Ultima Hora
(25.01.2007)
“La majoria del Consell Econòmic i Social tria Huguet com a president :
Es comptabilitzaren 2 vots en contra de la candidatura i 3 abstencions”
a Diari de Balears (25.01.2007)
“El Govern designó ayer a Llorenç Huguet nuevo presidente del CES” a
Diario de Mallorca (27.01.2007)
“Huguet promet com a president del CES com a home de consens” a
Diari de Balears (8.02.07)
“Huguet agradece la voluntad de consenso en torno a su persona para
presidir el CES” a Ultima Hora (8.02.07)
“Huguet promete avanzar en el diálogo social desde el CES” a El Mundo,
El Dia de Baleares (8.02.07)
“El día 22 por la mañana el nuevo presidente del Consejo económico y
social, el CES, de las Islas Balears, visitaba Menorca” a Es Diari. Diario
digital de Menorca (25.03.2007)
“Tribuna : ¿Quién atenderá a los pacientes en el futuro?”. Antonio M.
Fuster Miró. A Diario de Mallorca (8.05.2007)
“CCOO y OPA critican la ley que abre la puerta al ‘falso autónomo’ “ a
EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES (29.06.2007)
“Munar recibe al CES en la Cámara Balear” a Diario de Mallorca
(16.10.2007)
“Núria Garcia Canals és nombrada como secretaria general del CES de
Baleares” a Libertad Balear. El periódico digital de Baleares (21.12.2007)

La participació del secretari general a una Jornada organitzada pel CES de
Menorca es reflectí a:
-
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“El CES promoverá la conciliación de la vida laboral con la familiar : El
viernes se celebrará una jornada de trabajo sobre este tema en Maó” a
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Ultima Hora Menorca (16.01.2007)
El lliurament del Premi Ramon Llull a Francesc Obrador Moratinos per la seva
tasca com a president del CES, va ser recollida a:
-

“Artistes, empresaris, metges i gastrònoms, entre els guardonats amb
els Ramon Llull” a Diari de Balears (25.02.07)
“Todos los Ramon Llull. El Govern balear reconoce este año la labor
desarrollada por 31 personas o entidades en las Islas” a Ultima Hora
(25.02.07)

Han aparegut les següents notícies sobre diverses publicacions del CES:
-

-

“Más del 75% del gasto turístico de Baleares se concentra en Mallorca
según el CES” a Diario de Mallorca (8.01.2007)
“El turismo de Baleares supone el 12% del total nacional” a
mallorcadiario.com (25.02.07)
“Les empreses de Balears guanyen a la Península més que les de fora
d’aquí” a Diari de Balears (9.05.2007)
“165.000 personas viven por debajo del umbral de la pobreza en
Baleares: El 17 % de los residentes en las Islas tiene graves dificultades
económicas. El 13 % de los ocupados está en peligro de caer en la
pobreza. Paralelamente, el 37 % de los hogares del Archipiélago
ingresan al año más de 25.000 euros” a EL MUNDO/EL DIA DE
BALEARES (15.10.2007)
“El 97,77 por ciento: Balears es la tercera comunidad com más
empresas con acceso a Internet” a Diario de Mallorca.es (4.11.2007)

-

-

-

“El CES constata un déficit de políticas sociales en Baleares que se
agrava por el crecimiento de la población: El turismo y la construcción
continúan siendo los motores de la economía balear, que confirma su
recuperación” a Libertad Balear. El periódico digital de Baleares
(17.10.2007)
“INFORME/EL CES confirma la mejora de la economía balear: "Es
necesario mejorar la política social" a mallorcadiario.com (17.10.2007)
“MEMORIA DEL CES. Radiografía sobre los niveles económicos y de
bienestar del archipiélago: El alto coste de la vida sitúa a Balears con
más hogares pobres que la media estatal. El Consell Econòmic i Social
destaca el déficit de políticas sociales existente en las islas” a Diario de
Mallorca (18.10.2007)
“El CES denuncia la falta de inversión en políticas sociales: Este gasto
sólo supone el 4 % de los presupuestos públicos en Mallorca, cuando la
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La presentació de la Memòria del CES 2006 es reflecteix a:
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Ley recomienda al menos 6 %” a EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES
(18.10.2007)
“Memoria del CES. Radiografía sobre los niveles económicos y de
bienestar del archipiélago: El alto coste de la vida sitúa a Balears con
más hogares pobres que la media estatal. El Consell Econòmic i social
destaca el déficit de políticas sociales existente en las islas” a
diariodemallorca.es (18.10.2007)
“El 4,4 % de los hogares de las Islas está por debajo del umbral de la
pobreza” a Ultima Hora (18.10.2007)
“Huguet quiere una nueva sede para el Consell Econòmic i Social
La entidad presenta su memoria de 2006 en el Parlament” a Ultima Hora
(19.10.2007)
“El turismo sigue siendo el motor productivo, según el último informe del
CES” a HostelTur.com. E-Comunicación para el turismo del futuro
(18.10.2007)
“Cada turista se gastó 89.35 euros al día en 2006, un 7.2% más” a
mallorcadiario.com (18.11.2007)
“Les Illes pateixen un fort dèficit inversor en polítiques socials
El Consell Econòmic i Social presentà la memòria de l’any 2006” a Diari
de Balears digital (23.10.2007)

Les repercussions de la presentació a Menorca de la Memòria del CES 2006
foren:
-

-

-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

“El CES sitúa el crecimiento económico de Menorca en 2006 en un 1,5
por ciento, inferior al resto de las islas : Destacó que Menorca es una de
las islas que tiene una estructura profunda ‘más equilibrada’” a Libertad
Balear. El periódico digital de Baleares (21.11.2007)
“La economía menorquina crece menos por ser la más sostenible,
según el CES” a EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES (22.11.2007)
“La economía de Menorca reduce su crecimiento a sólo un 1,5%: La isla
generó una riqueza de 3.382 millones de euros en 2006” a Última Hora
Menorca (22.11.2007)
“El día 21 el Consejo económico y social presentó en Menorca su
Memoria del año 2006” a Es Diari. Diario digital de Menorca (25.11.2007)
“El Partido Popular valora de manera negativa la Memoria del Consejo
económico y social” a Es Diari. Diario digital de Menorca (2.12.2007)
“El CES ratifica la estabilidad de la economía menorquina” a
Menorca.info (7.12.2007)

Els mitjans d’Eivissa i Formentera recolliren les següents notícies sobre la
presentació de la Memòria del CES 2006 a aquestes illes:
-
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Econòmic i Social presentà la memòria de l’any 2006” a Diari de Balears
(18.10.2007)
“Las Pitiüses invierten en servicios sociales la mitad que la media balear:
El dinero destinado por habitante en Eivissa y Formentera al bienestar
social es de 18,6 euros, según el informe del Centre Econòmic i Social”
a Ultima Hora Digital. Ibiza y Formentera (23.10.2007)
“Las Pitiüses lideraron la aceleración económica com un incremento del
0,9%: El director de la memoria del CES señaló que 2006 fue un año
‘positivo’ para las islas” a Ultima Hora Ibiza y Formentera (25.10.2007)
“El CES advierte que la riqueza que genera Eivissa no repercute en sus
servicios sociales” a diariodeibiza.es (25.10.2007)
“Formentera: Industria: La isla ha generado 107.000 euros en nueva
inversión industrial, creando 37 ocupaciones” a diariodeibiza.es
(25.10.2007)
“El turista de golf gastó al día en 2006 el doble que un visitante
convencional” a diariodeibiza.es (28.10.2007)
“La población de Eivissa creció e el último año un 2,5% y Formentera lo
hizo en un 5,6%: El crecimiento a lo largo del sexenio 2000-2005.
Eivissa registró el aumento más alto de Baleares con una tasa del 4,4%”
a Ultima Hora Ibiza y Formentera (30.10.2007)

-

-

-

-

-

-

“El 90 por ciento de los alumnos de Baleares que finalizan los estudios
de Bachillerato continúan estudiando: El porcentaje de abandono a los
16 años en las islas es el más alto del país” a a Libertad Balear. El
periódico digital de Baleares (30.11.2007)
“Un colegio no puede asumir más del 20% de alumnos inmigrantes: Ayer
se celebró en Palma un encuentro de expertos con el fin de unificar
criterios para combatir el fracaso escolar” a Ultima Hora (1.12.2007)
“El ‘milagro’ del colegio Joan Miró ayudará a desarrollar planes para
lograr el éxito escolar: Niños de uno de los barrios más marginales
hablan inglés mejor que el resto. La UIB y el CES inician un
macroestudio sobre el fracaso” a EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES
(1.12.2007)
“El 90% d’alumnes illencs que acaba el batxillerat continuen formant-se:
Així ho confirma el Programa d’orientació i transició universitari” a Diari
de Balears (1.12.2007)
“La UIB recomienda que no se supere el 20% de alumnado inmigrante
por centro: El Consell Econòmic i Social y la Universitat estudian causas
y soluciones del fracaso escolar” a Diario de Mallorca (1.12.2007)
“Advierten de que un colegio no puede asumir más del 20% de alumnos
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La celebració, a l’edifici de Sa Riera de la UIB, de la Jornada Tècnica de
Metodologies dels Estudis sobre el Fracàs Escolar, va ser reflectida a:
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inmigrantes” a Latinoamérica Exterior. El periódico de los retornados e
inmigrantes en España. Edición digital (núm. 64 - 15.12.2007)
Entrevistes al president:
-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-
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“El CES es un órgano consultivo, estatutario e independiente de los
poderes políticos” a Ciutat Badia de Palma (març 2007)
“Llorenç Huguet: El Ces es un òrgan dinàmic i constant” a Es Carrer de
Menorca (16.03.07)
“La sobriedad de un hombre acostumbrado a mandar” a Sector
Ejecutivo. Revista de Economía y Empresas (abril 2007)
“Debe potenciarse el comercio de proximidad” a AFEDECO (abril 2007)
“Llorenç Huguet, president del CES: "No crec que la variant tengui
conseqüències negatives" a Revista de Ferreries (núm. 605, 18 de
desembre de 2007)

