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Capítol tercer:
RELACIONS
INSTITUCIONALS

3.1.

Relacions amb el Parlament, el Govern
de les Illes Balears, amb els consells
insulars, els municipis, lʼAdministració
central. Presentació del CES a
organitzacions socials i mitjans de
comunicació.

3.2.

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

3.3.

Relacions amb les organitzacions i
institucions representades en el CES.

3.4.

Relacions amb els altres CES de
lʼEstat.
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3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN, AMB ELS
CONSELLS INSULARS, ELS MUNICIPIS, L’ADMINISTRACIÓ
CENTRAL . PRESENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS
SOCIALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
El president i el secretari general del CES han dut a terme les relacions institucionals següents durant lʼany 2002:
Gener:
Dia 9:
Visita al Consell Insular de Mallorca.
Dia 16:
Visita al director general de la Tresoreria de la Seguretat Social.
Presentació del CES al Rotary Club.
Dia 22:
Visita al Consell Insular de Menorca.
Visita a Foment del Turisme de Menorca.
Visita a lʼAjuntament de Maó.
Entrevista a la Televisió de Menorca.
la Cambra de Comerç de

Febrer:
Dia5:
Conferència de participació al Consell Català del Moviment Europeu.
Dia 20:
Visita al conseller dʼObres Públiques, Habitatge i Transports
Visita al Sr. Miquel Pocoví, president de “Sa Nostra”.
Dia 21:
Visita al Sr. Alfonso Ruiz, director de lʼInstituto Nacional de Seguridad Social per
presentar el CES.
Visita al Sr. Antoni Contestí, director de lʼInstituto Nacional de Empleo (INEM)
per presentar el CES.
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Relacions amb Parlament, Govern i Administració.
Presentació a organitzacions socials
i mitjans de comunicació

Dia 23:
Presentació del CES en roda de premsa a
Menorca.
Visita a lʼAjuntament de Ciutadella.
Visita al bisbe de Menorca.
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Dia 25:
Visita al Sr. J.M. González, director de lʼInstituto Social de la Marina per presentar
el CES.
Dia 27:
Visita al Sr. Pere Sampol, conseller dʼEconomia, Comerç i Indústria.
Visita al Sr. Priam Villalonga, conseller dʼInnovació i Energia.
Visita al Sr. Angel Reigosa, president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears.
Les tres visites tenien per objecte la presentació del CES.
Març:
Dia 11:
Visita al Sr. Vicente Tutor, fiscal en cap de les Illes Balears per presentar el CES.
Dia 20:
Assistència a la presa de possessió dels membres del Consell Consultiu de les Illes
Balears.
Abril:
Dia 25:
Presentació del CES al director de Ràdio Mallorca.

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

Dia 26:
Presentació de la conferència del Sr. Jaime Montalvo, president del CES del
Regne dʼEspanya, sobre les funcions del CES, organitzada pel Cercle Financer a
la Fundació “la Caixa”.
Dia 29:
Visita a diversos mitjans de comunicació: Televisió Espanyola, Ràdio Balear i Ràdio
Popular.
Maig:
Dia 2:
Presentació del CES al director dʼOnda Cero.
Presentació del CES al director de Ràdio Nacional.
Dia 3:
Visita al degà de lʼIl·lustre Col·legi dʼAdvocats de les Illes Balears per presentar el
CES.
Dia 15:
Presentació del CES a Ràdio Balear.
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Setembre:
Dia 27: Assistència a lʼobertura del curs a la UIB.
Octubre:
Dia 3: Reunió rectoral amb els presidents dels CES de Catalunya, País Valencià
i Illes Balears a la Universitat Jaume I de Castelló.
Dia 4:
Presentació a Menorca de lʼInstitut Ignasi Villalonga.
Dia 5:
Assistència del president del CES al Congrés del Partit Popular.
Novembre:
Dia 13: Assistència a la visita del president de la República Federal
dʼAlemanya.
Desembre:
Dia 5:
Recepció amb el president del Govern per presentar la Memòria del CES sobre
l’Economia, el Treball i la Societat 2001.
Dia 10:
Roda de premsa per presentar la Memòria del CES sobre l’Economia, el Treball
i la Societat 2001.

Dia 18:
Presentació en el Consell Insular dʼEivissa i Formentera de la Memòria del CES
sobre l’Economia, el Treball i la Societat 2001.
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ERelacions amb Parlament, Govern i Administració.
Presentació a organitzacions socials
i mitjans de comunicació

Dia 11:
Presentació en el Parlament de les Illes Balears de la Memòria del CES sobre
l’Economia, el Treball i la Societat 2001.
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3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS:
REFERÈNCIA ESPECIAL AL CBE. EL PROJECTE EU.R.DEBAT
El CES ha mantengut durant aquest any 2002 una estreta relació amb el
Centre Balears Europa i la Direcció General de Relacions Europees i per a la
Mediterrània (Conselleria de Presidència) a causa del lideratge conjunt per a les
Illes Balears del projecte EU.R.DEBAT:
La Comissió Europea va presentar el Llibre Blanc de la Comissió Europea
sobre la governança europea. COM (2001), 428 final 25.07.2001, que pretén
col·laborar en el Debat sobre el futur dʼEuropa en la perspectiva de la propera
Conferència Intergovernamental de 2004, on la Comissió demana una acció
concertada de totes les institucions europees, els estats membres actuals i
futurs, les autoritats locals i regionals i la societat civil, amb vista a promoure
una major participació dels ciutadans en els processos dʼelaboració de les
polítiques de la UE. Per la seva part, el CES conjuntament amb el Centre
Balears Europa (CBE) i la Direcció General de Relacions Europees i per a la
Mediterrània de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears
participa en lʼorganització del debat transnacional EU.R.DEBAT (EUROPEAN
REGIONAL DEBATE), dins la proposta C-339-49-ES-ES-15-05-2002 del programa PRINCE-Avenir de lʼUnion Européenne, que lideren les Balears i que té
com a parelles organitzadores la Unione delle Camere di Commercio Industria
e Agricoltura della Liguria/Regione Liguria i la Comissáo de Coordenaçao da
Regiáo de Lisboa e Vale do Tejo; com a regions participants en les conferències, el Centre for Regional Development of the Czech Republic, el Conseil
Economique et Social de la Wallonie, la Collectivité territoriale de Corse, Conseil
Economique, Social et Culturel de Corse i The Ministry for Gozo; i com a invitats,
representacions de Lituània i Hongria. La Comissió Europea ha notificat la concessió dʼun ajut de 128.512  per a lʼorganització del EU.R.DEBAT.
Actes organitzats:
LʼEU.R.DEBAT sʼestructura en dues fases. La primera fase contempla només el
debat regional per illes i la segona fase inclou el debat internacional i la cloenda
del mateix a Palma, que sʼha de celebrar els dies 11 i 12 dʼabril a Palma.

Relacions
amb altres institucions

El debat regional:
El debat a Menorca es va celebrar a la seu del Consell Insular de Menorca lʼ11
dʼoctubre de 2002 organitzat conjuntament pel CES, el CBE i el Consell Insular
de Menorca. Cal destacar la presència de la Il·lma Sra. María del Carmen
García Querol, vicepresidenta del Consell Insular de Menorca, de lʼHble. Sr.
Francesc Obrador Moratinos, president del CES i del Sr. Miquel Morata Blasco,
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director gerent del CBE. A la sessió del matí el CES va organitzar el debat sobre
el model social europeu a partir de la ponència presentada pel Sr. José Maria
Zufiaur Narvaiza, conseller del Comitè Econòmic i Social Europeu i director de
Labour, grup dʼanàlisi sociolaboral i internacional, i del qüestionari preparat
pels serveis tècnics del CES, que va ser contestat per part dels participants en
representació de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats socials
representatives de la societat menorquina. Lʼhorabaixa va tenir lloc el debat
sobre el nou concepte de la ciutadania europea organitzat pel CBE. Va intervenir com a ponent el Dr. Lluís Garau Juaneda, catedràtic de dret internacional
públic i privat a la UIB. Els serveis tècnics del CBE varen preparar el qüestionari
sobre la ponència presentada pel Dr. Garau i que va ser àmpliament discutida
a la sessió de lʼhorabaixa.

El debat a Mallorca es va celebrar a Can Tàpera els 13 i 14 de desembre de
2002. El divendres 13 lʼhorabaixa, hi varen participar lʼHble. Sr. Joan Mesquida,
conseller dʼHisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears i president
del CBE, i lʼIl·lm. Sr. Miquel Àngel Flaquer Terrassa, conseller dʼHisenda i
Pressuposts del Consell Insular de Mallorca, i lʼHble. Sr. Francesc Obrador
Moratinos, president del CES. Lʼorganització del debat sobre el model social
europeu va córrer a càrrec del CES i el ponent va ser el Sr. José María Zufiaur
Narvaiza. El dissabte 14 el matí, el debat sobre el nou concepte de ciutadania va ser portat pel CBE i va comptar amb la participació del Dr. Lluís Garau
Juaneda, així com amb una nodrida representació dʼorganitzacions cíviques
representatives.
El debat internacional:
El calendari de debats internacionals prevists en el projecte EU.R.DEBAT és el
següent:
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Relacions
amb altres institucions

Els debats a Eivissa i Formentera i a Mallorca varen seguir el mateix format i
ponents que el debat de Menorca. El primer es va celebrar el 18 dʼoctubre de
2002 a la Sala dʼActes de lʼExtensió Universitària dʼEivissa i Formentera (UIB)
i va comptar amb la participació de lʼ Il·lm. Sr. Vicenç Tur Torres, vicepresident
primer del Consell dʼEivissa i Formentera; de lʼIl·lm. Sr. Santiago Ferrer Costa
vicepresident segon del Consell dʼEivissa i Formentera; del Sr. Miquel Morata
Blasco, director gerent del CBE; del Sr. Josep Oliver Marí, vicepresident primer
del CES i del Sr. Pere Aguiló Crespí, secretari general del CES. El matí es va
celebrar el debat de la ponència i el qüestionari corresponent preparat pels serveis tècnics del CES sobre el model social europeu a partir de lʼexposició feta
pel Sr. José Maria Zufiaur Narvaiza i lʼhorabaixa va tenir lloc el debat sobre el
nou concepte de la ciutadania a partir de la ponència presentada pel Dr. Lluís
Garau Juaneda i el qüestionari preparat pels serveis tècnics del CBE.
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Dies 21 i 22 de març: Debat a Lisboa sobre “Lʼampliació de la UE”. El responsable de lʼorganització del debat és la Comissáo de Coordenaçao da Regiáo de
Lisboa e Vale do Tejo. Dies 28 i 29 de març de 2003: Debat a Gènova sobre
“El paper de les regions i ens locals en la construcció europea”. Lʼorganització
dʼaquest debat recau en la Unione delle Camere di Commercio Industria e
Agricoltura della Liguria/Regione Liguria.
Dies 11 i 12 dʼabril: Debat a Palma de Mallorca sobre “El model social europeu i
la nova ciutadania europea” i Jornada de clausura sobre el conjunt dels debats
internacionals. En aquest cas, els responsables de lʼorganització són el CES
conjuntament amb el Centre Balears Europa (CBE) i la Direcció General de
Relacions Europees i per a la Mediterrània de la Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears.
Altrament, sʼha creat una pàgina web per tal de facilitar la informació, el seguiment i la participació de tothom a lʼEU.R.DEBAT a lʼadreça: www.eurdebat.org
3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I LES INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES
Durant lʼany 2002 sʼhan mantingut relació amb les organitzacions i institucions
representades en el CES. El president ha participat en els actes següents:
Dia 14 de gener:
Assistència a lʼexposició sobre el 25è aniversari de CCOO, al Centre de la
Misericòrdia:
Dia 20 de gener:
Assistència al 25è aniversari de CCOO, al Club Diari de Mallorca.

Relacions amb les organitzacions i les
institucions representades en el CES

Dia 19 dʼabril:
Visita a Mercapalma.
Dies 26 i 27 dʼabril:
Assistència al Congrés dʼUGT (sector hoteleria).
Dies 10 i 11 de maig:
Assistència al Congrés dʼUGT a Balears.
Dia 15 de juny:
Assistència a lʼassemblea de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les
Illes Balears (UCTAIB).
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Dia 25 de juny:
Visita a Mercapalma.
Dia 24 de juliol:
Assistència a la graduació dels nous llicenciats del curs 2001-2002 a la UIB
Dia 5 de setembre:
Visita amb altres consellers del CES a les instal·lacions dʼAgroïlla.
Dies 5 i 6 de setembre:
Assistència al Congrés dʼUGT (sector transports).
Dia 25 dʼoctubre:
Assistència al 25è aniversari de PIMEEF.
Dia 31 dʼoctubre:
Presentació del CES a lʼAssociació Nureddunna.
Dia 3 de desembre:
Assistència a la celebració del 25è aniversari de CAEB.
Durant lʼany 2002 també sʼhan dut a terme diverses reunions amb els consellers
de les diferents organitzacions representades en el CES per elaborar el Pla de
Treball de lʼany:
Dia 14 de febrer:
Reunió amb els consellers de CAEB.
Dia 18 de febrer:
Reunió amb els consellers de CCOO.

Dia 28 de febrer:
Reunió amb els consellers de PIMEB.
Dia 5 de març:
Reunió amb els consellers de CCOO.
Finalment, el dia 30 de gener va tenir lloc a Can Tàpera una jornada dʼestudi
i comunicació amb tots els consellers del CES per analitzar les funcions del
CES, de les organitzacions que hi són representades i de lʼequip tècnic.
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Relacions amb les organitzacions i les
institucions representades en el CES

Dia 19 de febrer:
Reunió amb els consellers dʼUGT.
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3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT
El president i el secretari general han mantengut durant el 2002 els encontres
següents amb altres CES de lʼEstat:
Dia 17 de gener:
Visita al CES de lʼEstat.
Dies 6 i 7 de maig:
Conferència de tots els CES a Sevilla.
Dia 12 de juliol:
Visita al CES del País Valencià.
Dies 17 a 19 de juliol:
Reunió de tots els CES a Santander.
Dies 24 i 25 dʼoctubre:
Assistència a les jornades sobre immigració organitzades per a tots el CES a
Sevillla.

Relacions amb altres CES de l’Estat

Dia 16 de desembre:
Assistència a la jornada del CES locals dʼEspanya a Barcelona.

Encontre de tots els CES dʼEspanya a Sevilla
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