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.
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3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN, ELS CONSELLS INSULARS, ELS MUNICIPIS, L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL.
PRESENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS SOCIALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ.
26 de gener: tant el president com el secretari general es troben entre el públic
assistent a l’acte de presentació de les Conclusions de la Comissió Assessora
del Govern de les Illes Balears per a l’estudi i propostes per a la reforma de
l’Estatut d’autonomia, que tengué lloc a la sala Anglada Camarasa de la
Fundació La Caixa a Palma.
2 de febrer: el president és present a l’acte de Lliurament de la Medalla d’Or de
les Illes Balears 2006 als ex presidents del Consell General Interinsular i als
expresidents de la comunitat autònoma de les Illes Balears que es féu a l’auditori
del Conservatori de Música, a Palma.
6 de febrer: el president té una reunió de treball amb la vicepresidenta del
Govern, Rosa Estaràs Ferragut.
20 de febrer: el president assisteix a la Mesa Nacional sobre Racismo y
Xenofobia, organitzada per la Secretaria d’Estat d’Inmigració i Emigració i la
Direcció General d’Integració dels Immigrants del Govern espanyol, que tengué
lloc al saló d’actes de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid

1 de març: el president del Parlament de les Illes Balears, Pere Rotger i Llabrés,
fa un discurs institucional dins dels actes commemoratius de l’aniversari de
l’entrada en vigor de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. El president es
troba entre l’auditori.
9 de març de 2006: el president assisteix a l’acte d’inauguració de la xarxa
d’informació Europe Direct al Centre Balears Europa i a la conferència posterior
sobre “La adhesión de España a la Unión Europea: antecedentes y consecuencias”, per Marcelino Oreja Aguirre, excomissari europeu de Transports i Energia.
El 3 d’abril té lloc a Palma una conferència de la secció NAT especialitzada en
Agricultura, Desenvolupament Rural i Medi Ambient del Comitè Econòmic i
Social Europeu (CESE) per parlar sobre “Las perspectivas de futuro de la
agricultura en zonas con handicaps naturales específicos (regiones de montaña,
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28 de febrer: el president és un dels convidats al lliurament dels Premis Ramon
Llull i de la Medalla d’Or dins el marc de l’acte institucional commemoratiu del
Dia de les Illes Balears 2006 que tengué lloc al Centre de Fires i Congressos
d’Eivissa i Formentera
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El 3 d’abril té lloc a Palma una conferència de la secció NAT especialitzada en Agricultura,
Desenvolupament Rural i Medi Ambient del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE).
El president s’encarregà de les conclusions de la Jornada.

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

insulares y periféricas)” amb la intenció d’elaborar un dictamen sobre les zones
amb desavantatges naturals específics -muntanyes, illes i zones perifèriques.
Aquesta conferència es fa en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balears. El president s’encarregà de les conclusions de la Jornada.
El programa fou el següent:
➢ 09.00 h: Discurs de benvinguda a càrrec de Catalina Cirer Adrover,
batlessa de Palma
➢ 09.15 – 10.00 h: Inauguració de la Jornada per:
-
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Josep Puxeu Rocamora, secretari general d’Agricultura del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Margalida Moner Tugores, consellera d’Agricultura i Pesca del Govern
de les Illes Balears
José Mª Espuny Moyano, president de la Secció d’Agricultura,
Desenvolupament Rural i Medi Ambient del CESE

i
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➢ 10.00 – 11.30 h: Taula rodona sobre la situació de l’agricultura a les zones insulars i perifèriques
-

Moderador: Pedro Rodríguez Zaragoza, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern de Canàries
Ponents: M. Jacques Antoine Forcioli (Col·lectivitat Territorial de Còrsega)
M. Francesco Foddis (Sardenya)
Gabriel Company Bauzà, ASAJA Mallorca

➢ 11.30 – 12.00 h: Pausa
➢ 12.00 – 13.30 h: Taula rodona sobre la situació de la ramaderia a les
zones insulars i perifèriques
-

Moderador: José Mª Espuny Moyano, President de la Secció NAT del
CESE
Ponents:Açores
Sicília
Illes gregues
Phil Gawne, Isle of Man
Western Islands
Antoni Moll, Unió de Pagesos

➢ 13.30 – 15.30 h: Dinar

➢ 18.00 – 18.30 h: Presentació de les conclusions de la Jornada a càrrec
de Francesc Obrador Moratinos, president del CES de les Illes Balears
➢ 18:30 – 18.45 h: Discurs de cloenda a càrrec de Jaume Matas i Palou,
president del Govern de les Illes Balears
El 24 d’abril: el president és un dels convidats a la recepció que, amb motiu de
la commemoració de la signatura del Conveni de Viena sobre Relacions Consulars, té lloc al Parlament de les Illes Balears, acte organitzat pel Cos Consular
acreditat a les Illes Balears.
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➢ 15.30 – 18.00 h: Primera reunió del Grup d’Estudi “Les perspectives de
futur de l’agricultura a zones amb handicaps naturals específics (regions
de muntanya, insulars i perifèriques)”, de la Secció especialitzada d’Agricultura, Desenvolupament Rural i Medi Ambient, amb participació
dels assistentes a la Jornada (R/CESE 351/06)
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El 25 d’abril el president forma part del gruix dels convidats a l’acte commemoratiu del Dia del Municipalisme que es fa al Consolat de Mar, sota auspicis del
Govern Balear. L’acte inclogué una conferència d’Avel·lí Blasco Esteve, rector de
la UIB, i el lliurament del II Premi d’Investigació sobre l’Administració Local.
El 9 de maig se celebra el Dia d’Europa. Organitzat pel Centre Balears Europa,
té lloc al pati del Consolat de Mar l’acte de lliurament dels guardons Premi
Europa per a Joves Estudiants, Premi Europa Tercera Edat, Premi a la Cooperació Empresarial Europea, Premi Ciutadà Europeu de l’Any, Premi Europeu a la
Integració i Premi Extraordinari Euroscola. El president hi assisteix així com al
concert que, amb els mateixos motiu i organitzador, té lloc al Conservatori
Professional de Música i Dansa de Palma.
El 7 de juny es presenta el programa d’actuació dissenyat a conseqüència del
conveni de col·laboració signat pel Govern de les Illes Balears i l’Institut Europeu
d’Administració Pública (EIPA), que se centra en la realització de seminaris sobre
la gestió pública a la Unió Europea, especialment atents a l’especificitat de les
polítiques insulars. La primera activitat prevista són unes jornades sobre la gestió
del canvi a les administracions públiques. L’acte d’inauguració, que té lloc al
Consolat de Mar, compta amb la presència del president i el secretari general.

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

El 15 de setembre la cap de secció d’Administració i Gestió Econòmica del CES
assisteix a la primera sessió de les III Jornades sobre qüestions actuals de la gestió econòmica de les administracions públiques de les Illes Balears que, organitzades per l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, l’Institut d’Estudis Autonòmics i
la Intervenció General de la Comunitat Autònoma es féu al ParcBIT de Palma.
Entre el 18 i el 21 d’octubre tengueren lloc les XV Jornades d’Estadística de les
comunitats autònomes a Palma, organitzades per la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació i l’Institut Balear d’Estadística. Dos representants del CES,
el conseller Vicenç Tur Tur i l’assessor econòmic, hi prengueren part com a
ponents presentant-hi, juntament amb Miquel Font Rosselló, de l’IBAE, l’estudi
Informe sobre la competitivitat al sector turístic de les Illes Balears.
14 de novembre: la Direcció General de Relacions Europees i d’Entitats Jurídiques i el CITTIB organitzaren al Parcbit una Conferència sobre Turisme Sostenible. Dins d’aquest marc, s’hi repartiren exemplars de la publicació del CES
Informe sobre la competitivitat al sector turístic de les Illes Balears.
22 i 23 de novembre: les I Jornades de Contractació del Sector Públic es feren
al ParcBit de Palma organitzades per la Direcció General de Patrimoni del Govern de les Illes Balears. Hi participa la cap de secció d’Administració i Gestió
Econòmica del CES.
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Margalida Moner, consellera d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears; Jaume Matas,
president del Govern de les Illes Balears; José Mª Espuny, president de la Secció d’Agricultura,
Desenvolupament Rural i Medi Ambient del CESE i Francesc Obrador, president
del CES, clogueren la conferència de la secció NAT del CESE.

30 de novembre: el president en funcions assisteix al Sopar Oficial del III Foro
Euromediterrani de l’Energia. El Fòrum fou organitzat per la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia i pel Club Español de la Energía.
30 de novembre: el president en funcions, el conseller Vicenç Tur Tur, el
secretari general i l’assessor econòmic es reuneixen amb representants de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació (encapçalats per Maria Marquès
Caldentey, directora general d’Economia) per parlar sobre la reedició de l’Enquesta de Serveis a les Illes Balears.
6 de desembre: el president en funcions forma part del públic convidat a l’acte
oficial del Dia de la Constitució, acte que tengué lloc al Palau de l’Almudaina de
Palma.
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29 de novembre: el president en funcions assisteix a la conferència que
pronuncià el president del Govern de les Illes Balears sota el títol “20 anys de
les Balears a la Unió Europea”, amb motiu del XXè Aniversari del Centre Balears
Europa. L’acte tengué lloc a la sala d’actes del Parlament.
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3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
13 de març: el president és un dels convidats a la presentació oficial de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales de la Hostelería de las Islas
Baleares i a la signatura posterior del conveni de recaptació entre la Tresoreria
General de la Seguretat Social i l’esmentada Fundació.
24 de març: el president assisteix a la inauguració dels XIV Encuentros de los
Colegios de Abogados del Mediterráneo que té lloc a la seu central de l’Il·le.
Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
11 d’abril: el president és un dels convidats a l’acte d’investidura del biòleg Francisco J. Ayala com a doctor honoris causa de la UIB.
27 d’abril: el seminari “Aspectos laborales derivados de la Ley del Tabaco”, organitzat per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, té lloc
a la seu d’aquesta institució. El president és un dels assistents.
11 de maig: el CES col·labora amb la Fundació CYD (Conocimiento y Desarrollo)
i la Fundació “Sa Nostra” en l’organització de la Jornada que amb motiu de la
presentació de l’Informe CYD 2005 té lloc al Centre Cultural “Sa Nostra”, sota el
títol “La problemàtica de l’educació al segle XXI”. El programa fou el següent:
➢ 16:30h – 17h Inauguració de la Jornada
-

Francesc Obrador Moratinos, president del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears.
Fernando Alzamora Carbonell, president de la Fundació “Sa Nostra”
Francesc Santacana Martorell, vicepresident de la Fundación CYD

➢ 17h – 17:30h Presentació Informe CYD 2005
-

A càrrec de: Martí Parellada, Coordinador general de l’“Informe CYD
2005. La contribución de las universidades españolas al desarrollo. Tendencias generales de la universidad”.

➢ 17:30h – 17:45h Pausa -cafè
Relacions
amb altres institucions

➢ 17:45h – 19:00h Taula rodona i debat: “La problemàtica de l’educació al
segle XXI”.
-
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Moderadora: Carme Orte Socias, catedràtica de la UIB i coordinadora
de l’apartat d’educació de les Memòries del CES de les Illes Balears
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Participació de: Martí. X. March Cerdà. Director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i catedràtic de la UIB.
Climent Ramis Noguera. Director general d’Universitat del Govern de
les Illes Balears.
Margarita Cañellas López. Directora del Departament d’Orientació Professional de la CAEB.
Maria Gener Llopis. Directora d’institut i membre de la Junta Directiva de
l’Associació de Directors de Centres d’ESO.

➢ 19:00h. Clausura.
-

Francesc J. Fiol Amengual, conseller d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears.

1 de juny: el Foro de la Nueva Economía organitza una nova edició del “Encuentro de la Economía Balear”. Els temes tractats son: “La actividad empresarial como motor de la economía y de creación de empleo en les Illes Balears”;
“El turismo como base del desarrollo balear” i “Las infraestructuras, la edificación
y las comunicaciones en les Illes Balears”. El president i l’assessor econòmic formen part del públic assistent. El president, a més, assisteix al dinar-conferència
de cloenda, a càrrec del president del Govern Balear Jaume Matas i Palou.
1 de juny: l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears organitza la conferència-col·loqui sobre l’”Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y
del Empleo”. La taula rodona, amb el títol “La Reforma Laboral” té com a ponent
al secretari general del CES, juntament amb Antoni Font Mas, graduat social i
advocat; Carlos Riera Vayreda, gerent del TAMIB, i Llorenç Bravo Muñoz,
secretari general d’UGT Illes Balears. El president n’és un dels oients.

8 de juny: l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga organitza a Palma la
presentació de l’Informe “Viatgers Europeus 2010”, a càrrec de Josep Francesc
Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting i del Centre de
Direcció Turística d’ESADE. El president assisteix al sopar-tertúlia posterior.
14 de juny: el president assisteix a la presentació de la Memòria de l’Estalvi Ètic
de Colonya Caixa Pollença que té lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Palma.
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5 de juny: Rafael Gómez-Ferrer Morant, conseller del Consell d’Estat parla
“Sobre la possible reforma constitucional” dins del marc de l’acte de presentació
del núm. 4 de la “Revista jurídica de les Illes Balears”, que es féu a la seu central
del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. Hi assisteixen el president i el
secretari general.

i

nforme d’activitats

2006

29 de juny: el president i el secretari general són convidats a la taula rodona
sobre “La iniciativa legal ante situaciones de dependencia: puntos críticos” que
organitza el Departament de Dret de la UIB en col·laboració amb el Col·legi
Oficial de Graduats Socials
6 de setembre: el secretari general i l’assessor econòmic assisteixen a la
presentació del llibre Repensem el model de creixement balear que, sota la
direcció científica d’Alexandre Forcades Juan, ha estat publicat per la Cambra
de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera i el Cercle d’Economia de
Mallorca. La publicació, que recull les intervencions de les Jornades que
organitzaren les esmentades institucions juntament amb el Banc Urquijo,
presenta la ponència: “Algunes reflexions fetes des de l’enfocament clàssic de
l’excedent sobre el procés de terciarització i especialització productiva: el cas de
Balears” de la que fou ponent l’assessor econòmic i relator Ignacio Esteban.
14 de setembre: el secretari general i l’assessor econòmic es troben entre
l’auditori de la presentació de l’Informe econòmic i social de les Illes Balears que
ha elaborat el Centre de Recerca Econòmica i que anà a càrrec d’Antoni Riera
Font, director de l’esmentada entitat.
2 d’octubre: el president en funcions és una de les autoritats presents a l’acte
d’obertura de l’any acadèmic 2006-2007 a la UIB.
30 d’octubre: el president en funcions assisteix a l’acte d’inauguració de les V
Jornades sobre ordenació del Territori: el projecte de Llei de Sòl Estatal. Les
Jornades foren organitzades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, amb la col·laboració del Ministeri de l’Habitatge i de la Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transport del Govern de les Illes Balears.

Relacions
amb altres institucions

8 de desembre: el president en funcions forma part de les autoritats convidades
al concert escenificat de la Festa o Misteri d’Elx que tengué lloc a la Catedral
de Mallorca per commemorar el cinquantenari de la Casa Regional de la Comunitat Valenciana a Mallorca i el set-cents aniversari de la Seu. L’acte comptà amb
el suport de l’Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Entre el 14 i el 16 de novembre tengué lloc a Càceres el 8è Fòrum Internacional
d’Estadístiques de Turisme, organitzat per l’INE, l’Instituto de Estudios Turísticos, l’OCDE i Eurostat. El conseller Antoni Garcia Salvador i l’assessor econòmic hi participaren com a ponents presentant-hi l’Informe sobre la competitivitat
al sector turístic de les Illes Balears juntament amb els autors, els tres tècnics
de l’IDESCAT Àlex Costa Sáenz de San Pedro, Celià Gomà Aznar i Xavier López Andrés. S’hi repartiren exemplars de la publicació entre els assistents.
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3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES.
18 de gener: el president acut al Congrés de la Federació de Transports i Telecomunicacions d’UGT al Poble Espanyol de Palma.
7 de febrer: el president es troba entre el públic de la conferència organitzada
per UNAE: “¿Conocemos los medicamentos? Cómo interpretar un prospecto
efectos secundarios, interacciones” que anà a càrrec de Teresa Bonnin, llicenciada en farmàcia.
20 d’abril: el president acut al dinar commemoratiu del relleu per rotació a la
presidència de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, càrrec
que recau en Francesc Horrach i Estarellas, conseller del CES.
15 de juny: el president i el secretari general es troben entre els convidats a la
conferència-col·loqui que ofereix l’embaixador alemany a Espanya Wolf-Ruthart
Born, de visita a Mallorca, a la seu de la CAEB.
29 de juny: tant el president com el secretari general assisteixen a la Jornada
presentació de l’”Estudio longitudinal de los costes de los accidentes de trabajo
en el ámbito de las Illes Balears durante el período 2000-2004”, que va tenir lloc
al Centre Cultural de Sa Nostra. La Jornada fou organitzada per l’UGT Illes
Balears i per l’Institut de Formació i Estudis Socials (IFES).
2 d’octubre: la UGT de les Illes Balears organitza la Jornada El CES, Sindicato
y Sociedad, adreçada als consellers del CES i als membres de l’Executiva del
sindicat. El programa fou:
➢ 9 h Obertura.
-

Lorenzo Bravo Muñoz, secretari general de la UGT de les Illes Balears

-

Pere Aguiló, secretari general del CES

➢ 10 h Treballs del CES en procés d’execució. Elaboració de la Memòria
anual.
-

Ferrán Navines, assessor econòmic del CES

➢ 10.30 h El CES a les Illes Balears.
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➢ 9.30 h Aspectes institucionals i jurídics. Funcionament del CES.
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Francesc Obrador i Moratinos. Expresident del CES.

➢ 11 h Pausa
➢ 11.30 h Història i espai institucional dels CES. Perspectiva europea i
espanyola.
-

José Mª Zufiaur Narvaiza. Conseller del CES europeu.

➢ 12.15 h CES, Sindicat i Societat.
-

Josu Frade Oodriozola. Conseller del CES d’Espanya.

➢ 13 h Pausa
➢ 13.15h
-

Situació actual del CES
Càrrecs vacants.
Els grups
Prioritats i possibles iniciatives d’UGT.
Funcionament intern
Manuel Pelarda Ferrando. Sindicat d’Acció Sindical d’UCA.

➢ 14.15 h. Cloenda.
-

Relacions amb els altres
CES d’Estat

-

Lorenzo Bravo Muñoz, secretari general de la UGT de les Illes Balears
La documentació que es repartí entre els assistents fou:
El Marc Jurídic del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, Pere
Aguiló Crespí.
Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Informe d’activitats 2005
Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2004.
Índex de les publicacions del CES.
Documentació referida a treballs del CES en procés d’execució.

3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT
23 de gener: el president assisteix a l’acte d’inauguració de la nova seu del CES
de Múrcia.
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9 i 10 de febrer: amb motiu del 15è aniversari de la seva creació, el CES d’Aragó
va organitzar les Jornades “Evolución histórica de los CES: Perspectivas de
futuro. (Hitos y visiones)” que tengueren lloc a Terol i Albarracín i que comptaren
a l’assistència del president i el secretari general del CES de les Illes Balears.
Les inauguraren el vicepresident del CES europeu, el president del CES del
Regne d’Espanya (Jaime Montalvo Correa) i la presidenta del CES d’Aragó
(Ángela López Jiménez). Les diverses ponències foren:
Manuel Aragón Reyes, magistrat del Tribunal Constitucional: “Evolución histórica
de los CES”
“Los CES en las reformas de los estatutos de autonomía. La inclusión
de derechos de naturaleza económica y social en los estatutos. Una
visión desde la perspectiva de los CES.
Visión administrativa: Fernando López Ramón, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de Saragossa.
Visión constitucionalista: Manuel Contreras Casado, catedràtic de
Dret Constitucional de la Universitat de Saragossa”.

Imatge de la I Trobada Anual dels consells econòmics i socials d’Espanya 2006, organitzada pel CES de la
Ciutat Autònoma de Ceuta, que comptà amb la presència del nostre president.
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Els presidents i els secretaris generals que acudiren a la I Trobada Anual dels consells econòmics i socials
d’Espanya 2006, organitzada pel CES de la Ciutat Autònoma de Ceuta.

Relacions amb els altres
CES d’Estat

4 i 5 de maig: la I Trobada Anual dels consells econòmics i socials d’Espanya
2006 és organitzada pel CES de la Ciutat Autònoma de Ceuta i compta amb la
presència del nostre president. A la primera jornada s’informà sobre les actuacions duites a terme pels CES i propostes de futur respecte als temes tractats
en anteriors trobades. El segon dia es dedicà, entre d’altres activitats, a la
impartició de les conferències “El papel de los CES autonómicos en la sociedad
actual”, per Manuel Aragón Reyes, magistrat del Tribunal Constitucional, i “Una
visión histórica de las relaciones económicas y comerciales hispano-marroquíes
1956-2005”, pel vicepresident primer del CES de la Ciutat Autònoma de Ceuta.
5, 6 i 7 de juliol: el president acut a la trobada organitzada pel CES del Regne
d’Espanya titulada “La situación socioeconómica y laboral de España. Impacto y retos de la Inmigración” que tingué lloc a la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander. Un dels objectius de l’esmentada trobada fou
donar a conèixer a la societat espanyola la Memòria que sobre la situació
socioeconòmica i laboral d’Espanya elabora el CES estatal anualment i eleva al
Govern. El director de la trobada fou Jesús Cruz Villalón, conseller del grup III.
Després de la inauguració, a càrrec de Fernando Valdés Dal-Ré, president de la
Comissió de Treball que ha elaborat la Memòria socioeconòmica del CES
d’Espanya, i Jesús Cruz Villalón, es feren les següents intervencions:
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Dimecres 5
-

Economía española: oportunidades y retos. José Luis García Delgado.
Catedràtic d’Economia Aplicada. Universitat Complutense de Madrid

-

Evolución y características de la inmigración en España. Antonio Izquierdo Escribano. Catedràtic de Sociologia. Universitat de La Corunya

-

Mesa redonda La situación socioeconómica de España
Jorge Aragón Medina. Conseller del CES. Grup I
Enrique de la Lama-Noriega Cardús. Conseller del CES. Grup II
José Antonio Suárez-Llanos Rodríguez. Conseller del CES. Grup III
Moderador: Rafael Montero Gomis. Conseller del CES. Grup II

Dijous 6
Las políticas de inmigración, una competencia compartida: Europa, España y Comunidades Autónomas. Margarita Isabel Ramos Quintana.
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de La Laguna

Reunió de treball de la I Trobada Anual dels consells econòmics
i socials d’Espanya 2006, organitzada pel CES de Ceuta
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-
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2006

-

Taula rodona: Mercado de trabajo y relaciones laborales
Dolores Liceras Ruiz. Consellera del CES. Grup I
José Guillermo Zubía Guinea. Conseller del CES. Grup II
Fernando Valdés Dal-Ré. Conseller del CES. Grup III
Moderador: Josu Frade Odriozola. Conseller del CES. Grup I

-

El proceso de normalización: un balance de sus resultados. Lorenzo
Cachón Rodríguez. Profesor Titular de Sociologia. Universitat Complutense de Madrid

-

La evaluación de las políticas sociales: su impacto sobre la población
nacional e inmigrante. Héctor Maravall Gómez-Allende. Adjunt a la Secretaria de Política Institucional de CCOO. Ex director general de
l’IMSERSO

Divendres 7
-

Taula rodona: Calidad de vida y protección social en España
José Manuel Morán Criado. Conseller del CES. Grup I
Roberto Suárez García. Conseller del CES. Grup II
Isabel Ávila Fernández-Monge. Consellera del CES. Grup III
Moderador: Marcos de Castro Sanz. Conseller del CES. Grup III

-

Cambios y perspectiva de la economía española en el marco europeo e
internacional. Joaquín Almunia Amann. Comissari Europeu d’Afers
Econòmics i Monetaris

-

Los nuevos retos de la política de inmigración. María Consuelo Rumí
Ibáñez. Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració

Relacions amb els mitjans
de comunicació

11 de setembre: el secretari general és present a l’acte de presa de possessió
del nou president del CES del Regne d’Espanya, Marcos Peña Pinto, i de la
nova secretària general, Soledad Córdova Garrido.

3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DURANT
EL 2006
La presentació, a la seu de la CAEB de Palma, de la publicació l’Informe sobre
la competitivitat del sector turístic de les Illes Balears va ser recollida a:
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“El turismo balear gana competitividad frente a otros destinos, según el
CES: Canarias, Turquía y Andalucía son los principales rivales a los que
deben enfrentarse las Islas” a Diario de Mallorca (04.02.2006).
“Los principales rivales turísticos de Baleares en 2010 serán Andalucía,
Turquía y Croacia” a El Mundo (04.02.2006).
“Balears recupera competitividad respecto a los destinos vacacionales
del Mediterráneo: Un informe del CES resalta la evolución positiva de
las Islas desde 2004” a Última Hora (04.02.2006).
”Un estudio advierte a Baleares del crecimiento competitivo de Turquía
y Croacia en los próximos 5 años” a HostelTur.com (04.02.2006).
”Un informe del CES analiza la competitividad del sector turístico: Andalucía y Valencia aumentan la posición competitiva frente a Balears” a
[E] de Mallorca Información de personas, empresas y negocios,
suplement d’Última Hora (9.2.2006).
“Baleares gana el pulso europeo de la competitividad como destino
turístico: El índice de posición competitiva de Baleares remonta un 3,8%
durante el primer semestre de 2005 y las previsiones para 2006 apuntan
a que se podrá mantener esta evolución ascendente reflejando las
buenas expectativas para esta temporada turística” a La Economía
Balear – El Mundo (14.02.2006)
“Los precios hoteleros de Croacia y Bulgaria son la mayor competencia
turística que tiene Baleares en Europa” a Diario de Mallorca (01.03.2006)
“La competitividad turística de Balears ha caído un 14,3% en cinco
años” a Mallorcadiario.com (29.08.2006)

La presentació de la publicació Jornadas sobre la Euroregión va ser reflectida a:
-

“Un experto avisa de que la Eurorregión está al margen de los grandes
ejes de transporte europeos” a Diario de Mallorca (09.03.2006)
“Euroregió: Turisme i Investigació” a Diari de Balears (09.03.2006)
“El CES pronostica el liderazgo de Balears en turismo en la Euroregión”
a Última Hora (09.03.2006)

-

”La fortaleza del euro lanza las exportaciones de Baleares un 40%:
Según la Memoria del CES sobre economía, trabajo y sociedad de las
Islas Baleares nuestra comunidad exportó un 35,9% más que en 2003,
y este incremento redujo el déficit comercial total en un 17,6% gracias a
la reactivación del calzado principalmente” a La Economía Balear – El
Mundo (24.01.2006)
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Altres articles referents als continguts de la Memòria del CES de l’any 2004:
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2006

“Baleares es la cuarta comunidad española en términos de PIB por
habitante: Si se compara la renta familiar con el poder adquisitivo, las
Islas Baleares se sitúan en la sexta posición dentro del conjunto de
comunidades autónomas por detrás de País Vasco, Madrid y Navarra”
a La Economía Balear – El Mundo (31.01.2006)
“EEUU crece por encima del 4,4%” a La Economía Balear – El Mundo
(31.01.2006)
“Baleares tiene un nivel de vida alto” a La Economía Balear – El Mundo
(31.01.2006)
“La agricultura balear reduce superficie pero gana productividad: El
sector agrícola de las Islas ha ido suprimiendo superficie de cultivo
–más de 43.000 hectáreas en 2004- pero, en cambio, ha mejorado su
productividad y, sobre todo, ha incrementado la ocupación, nada menos
que en un 7,87% a lo largo del pasado año” a La Economía Balear – El
Mundo (28.02.2006)
“La pesca de cultivo: la mejor salida para el sector en las Islas” a La
Economía Balear – El Mundo (21.03.2006)
“La agricultura balear gana en productividad” a La Economía Balear – El
Mundo (21.03.2006)

Altres referències a publicacions del CES:
-

“L’hemorràgia del creixement balear” a Diari de Balears (15.02.2006)

09.05.06: entrevista al president per a IB3, parla sobre Europa.
04.07.06: la periodista Margalida Blanquer, de TVE, entrevista el president i
l’assessor econòmic amb motiu de la presentació de la publlicació L’Enquesta de
Serveis a les Illes Balears.
La taula rodona sobre educació que es va fer conjuntament amb la Fundació CyD i Sa Nostra, va ser recollida a:

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

“El CES estudia las dificultades de inserción de los jóvenes en el
sistema productivo” a [E] de Mallorca – Última Hora (04.05.2006)

Sa Nostra. La Fundación CYD presenta su informe 2005 en el Centro de Cultura
“SA NOSTRA”. El trabajo analiza la relación de las universidades españolas
y el desarrollo económico y empresarial. [pàgina web]. Palma de Mallorca: Sa
Nostra, 2006 [Consulta: 10 de maig de 2006]. Disponible a:
<http://www.sanostra.es/recweb/publ001.nsf/voTotsperId/E5F6716D72F7DE1F
C125716A003B7FF1?OpenDocument&lang=01>.
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“L’economia balear és la que menys profit obté de la seva universitat” a
Diari de Balears (12.05.2006).
“La presencia de la universidad balear en la economía insular es la
menor del Estado” Última Hora (12.05.2006).

Les notícies sobre la presentació del llibre de Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (primer mandat 2001-2005) són:
-

“Dictàmens del CES” a Diari de Balears (09.06.2006).
“El CES presenta los 65 dictámenes emitidos en los últimos cinco años”
a Diario de Mallorca (09.06.2006).

-

-

-

-

-

-

“El saldo del negocio de las empresas residentes en las Islas es positivo
en 240 millones” a Última Hora (04.07.2006).
“El comerç supera al turisme en volum de negoci a les Balears” a Diario
de Balears (04.07.2006).
“El comercio supera al turismo en las Islas en un 3% más de facturación” a El Mundo (04.07.2006).
“Publicación de l’Enquesta de Serveis a les Illes Balears” a Es Diari –
Diario digital de Menorca (04.07.2006).
“Las empresas turísticas de las Islas generan el 41.5% de su negocio
en el resto de España: El sector servicios balears exporta por valor de
240 millones al resto del país” a Última Hora (05.07.2006).
“El transporte lidera el sueldo. Es el sector que cobra el mayor salario
medio de Baleares. La Encuesta de Servicios 2003 destaca que el Comercio genera más riqueza que el Turismo” a ADN (05.07.2006).
“Les empreses turístiques balears fan quasi tant negoci a l’Estat com a
casa: facturen un 58.5% a l’Arxipèlag i un 41.5% a la Península i a
Canàries” a Diari de Balears (05.07.2006).
“El 12% del beneficio del turismo en toda España sale de Baleares: la
economía de las Islas depende de un 80% del sector servicios, cuando
la media nacional se sitúa en el 67%. El turismo “tira del carro” y
convierte al Archipiélago en la comunidad que más produce en todo el
país” a Qué! (05.07.2006).
“El comercio mueve más volumen de negocio que el turismo: según la
última Enquesta de Serveis realizada por el Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears para este sector, el saldo neto del volumen de
negocio en 2003 de las empresas residentes en nuestra comunidad
respecto a las empresas no residentes es positivo por un importe de
240.6 millones de euros” a [E] de Mallorca Información de personas,
empresas y negocios suplement de Última Hora (13.07.06).
“Las compañías turísticas registran el 41% de su facturación en otras
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La presentació de la publicació Enquesta de Serveis a les Illes Balears de
l’any 2006 va ser reflectida a:

i
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regiones del país. El volumen de ventas en el sector servicios ha sido
de 23.436 millones de euros durante 2003” a Diario de Mallorca
(05.07.2006).
“El comercio mueve más volumen de negocio que el turismo” a [E] de
Mallorca – Última Hora (13.07.2006).
“Construcció i hostaleria concentren els contractes d’immigrants a
Balears” a Diari de Balears (27.08.2006)

Altres:
-

“Reforma laboral” a Última Hora (02.06.2006), un breu sobre la jornada
organitzada pel Col·legi de Graduats Socials en la què participà com a
ponent el secretari general del CES.

Manera, Carles, “Repensem el creixement balear: a propòsit d’un llibre” a Diari
de Balears (07/09/2006), sobre la presentació del llibre Repensem el model de
creixement balear.
Les notícies sobre la presentació de la Memòria 2005 del CES són:
A Mallorca
-

-

-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-
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“Balears té 90.000 pobres i supera en proporció la mitjana estatal”. El
Consell Econòmic i Social ho atribueix a la forta immigració, a Diari de
Balears (27.10.2006)
“Se duplica el número de trabajadores extranjeros. Balears tuvo el
mayor número de afiliados a la Seguridad Social” a Bon dia Mallorca
(27.10.2006)
“El 9% de los habitantes de Baleares está por debajo del umbral de la
pobreza” a Última Hora (27.10.2006)
“ El CES revela que Baleares supera por primera vez la media de
pobreza por la inmigración” a El Mundo (27.10.2006)
“La deuda pública crece en Baleares un 64% y representa el 6,8% del
PIB” a Diario de Mallorca (27.10.2006)
“La tasa de pobreza en Baleares es más alta que en el resto del Estado”
a Diario de Ibiza.es (31.10.2006)
“Els nostres universitaris amagats” a El Mundo (31.10.2006)
“El precio de la vivienda balear se ha triplicado durante la última década”
a Diario de Mallorca (31.10.2006)
“Luces en la economía Balear. El CES de Baleares presenta su
memoria de 2005 con un crecimiento del PIB del 2,2%” a Empresa
Balear (novembre/desembre 2006)

i
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2006

A Eivissa
-

“El gasto medio turístico en las Pitiüses fue el mayor de Baleares en
2005” a Diario de Ibiza (16.11.2006)
“Eivissa registró en 2005 el índice más bajo de población nacida en
Baleares” a Última Hora Ibiza y Formentera (16.11.2006)
“Récord de afiliación a la Seguridad Social con el mayor aumento del
archipiélago: 5,6%” a El Mundo Ibiza y Formentera (16.11.2006)

A Menorca
-

“Menorca tiene el segundo PIB más alto de las Islas pero es la que
menos crece” a El Mundo (23.11.2006)
“El PIB se mantiene en el 1,5 por ciento, alejado del 3,4 nacional” a
Diario Insular de Menorca (23.11.2006)
“El CES avala que Menorca es la segunda isla de Baleares con mayor
crecimiento del PIB” a Última Hora Menorca (23.11.2006)

-

“Más del 12% de los alumnos de Baleares son de nacionalidad
extranjera” a Diario de Mallorca (4.11.2006)
“Las familias baleares han bajado de la primera a la cuarta posición en
nivel de ingresos en 5 años” a El Mundo (13.11.2006)
“La recuperació econòmica de Balears no fa disminuir la precarietat
laboral” a Diari de Balears (17.11.2006)
“La persistencia del paro estructural genera exclusión social en las
Islas” a Última Hora (17.11.2006)
“El 41,5% del volumen de negocio de las empresas baleares se genera
fuera” a Mallorcadiario.com (11.11.2006)
“El Consell califica de equilibrada y diversificada la economía local” a
Diario Insular de Menorca (23.11.2006)
“Les xifres demostren que Menorca no està estancada” a Es carrer de
Menorca (24.11.2006)
“El empleo generado por la economía social en Baleares crece un 4%:
El número de cooperativas se mantiene pero sube un 3,1% la cantidad
de socios” a Empresa y trabajo.coop. El periódico de las cooperativas
de trabajo (núm. 2)
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Les notícies referents al contingut de la Memòria 2005 del CES són:

