Capítol tercer:
RELACIONS
INSTITUCIONALS
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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.
10 de gener: el president té una reunió de treball amb la vicepresidenta del
Govern i consellera de Relacions Institucionals Rosa Estaràs Ferragut.
13 de gener: el president visita el director general de Projectes de la Conselleria
de Relacions Institucionals José A. Roselló Rausell.
14 de gener: tant el president com el secretari general assisteixen a la inauguració del cicle de sessions de les Jornades “La Constitució de la Unió Europea”,
organitzades juntament pel Parlament (i que tengueren lloc a la seu d’aquesta
institució) i la UIB. Inaugurades pel president del Parlament, Pere Rotger
Llabrés, i pel rector de la UIB, Avel·lí Blasco Esteve, comptaren amb dues conferències: “Aproximació jurídica i política al Tractat”, per Antonio Remiro
Brotons, catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la
Universitat Autònoma de Madrid; i “El Tractat constitucional i la Constitució
espanyola”, per Francisco Rubio Llorente, president del Consell d’Estat.
17 de gener: el president, el secretari general i l’assessor econòmic visiten la
directora general de R+D+I, Marta Jacob Escauriaza, i parlen sobre el Projecte
d’Accions Innovadores de les Illes Balears que aquesta direcció general ha
impulsat el 2004.

21 de gener: el president acut a la segona sessió de les Jornades “La Constitució de la Unió Europea” a la seu del Parlament, en la què es parlà de “La distribució de competències al Tractat constitucional” (per Jorge Cardona Llorens,
catedràtic de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat
Jaume I) i de “Incidència del Tractat sobre el sistema institucional: la Comissió,
el Consell i el Parlament europeu” (per Gerardo Galeote Quecedo, membre del
Parlament europeu).
2 de febrer: el president té una reunió de treball amb el conseller de Treball i
Formació, Cristóbal Huguet Sintes.
8 de febrer: el president i el secretari general es reuneixen amb el director general de Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació, Fernando
Villalobos Cabrera.
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17 de gener: el president té una reunió de treball amb Joan Gual de Torrella
Guasp, comissionat per a l‘Euroregió Pirineus-Mediterrani.
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11 de febrer: el president acut a la Jornada de debat “Balears debat la nova
Constitució europea” que, organitzada pel Centre Balears Europa, tengué lloc a
la seu central de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera. Lluís Ramis de Ayreflor, conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació i president del Centre Balears Europa, l’inaugurà. S’hi comptà també
amb José Candela Castillo, cap d’unitat a la secretaria general de la Comissió
Europea; els eurodiputats illencs Teresa Riera Madurell (PSOE) i Antonio
López-Istúriz (PP); el professor de la UIB Joan David Janer (Dret Internacional)
i Luis Tejada Chacón, vocal assessor a la Secretaria d’Estat per a la Unió
Europea del Ministeri espanyol d’Afers Exteriors i de Cooperació.
Román Piña Homs, catedràtic d’Història del Dret de la UIB, moderà el debat que
seguí les intervencions. Tancà la Jornada Fernando de Francisco Cordero,
director gerent del Centre Balears Europa.
15 de febrer: el president i l’assessor econòmic es reuneixen amb José Antonio
Roselló Rausell, director general de Projectes de la conselleria de Relacions
Institucionals.
15 de febrer: el president té una reunió de treball amb Joan Gual de Torrella
Guasp, comissionat per a l‘Euroregió.
17 de febrer: el president es reuneix amb el conseller de Medi Ambient, Jaume
Font Barceló.
22 de febrer: el president i l’assessor econòmic visiten l’Ajuntament de Formentera. Els rep el seu alcalde, Juan Manuel Costa Escanellas.
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28 de febrer: el president és un dels convidats a l’acte de lliurament dels Premis
Ramon Llull que tengué lloc al Teatre Principal de Maó.
1 de març: en el marc de la Diada de Balears, el president forma part del públic
assistent als actes d’inauguració d’IB3 Ràdio i Televisió així com al discurs institucional del president del Parlament, a la seu d’aquesta institució, i al recital que
el seguí a l’Auditòrium de Palma.
3 de març: el secretari general assisteix a la conferencia de José Vida Soria,
catedràtic de Dret del Treball de la Universitat de Granada, titulada “El marco de
responsabilidad de los servicios de prevención ajenos” que, organitzada per la
Direcció General de Salut Laboral, va tenir lloc al ParcBit.
15 de març: l’assessora jurídica assisteix a la presentació de la recopilació
Legislació de defensa dels consumidors, de Pilar Cabotà Sainz i Rafel Ramos
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Diáñez, editada per l’Institut d’Estudis Autonòmics. L’acte tengué lloc a la seu
d’aquesta institució i coincidí amb la celebració del Dia del Consumidor.
21 de març: el president es reuneix amb Concepción Sartorio Acosta, secretària
general de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports.
30 de març: en el marc de la roda de contactes previs a l’elaboració d’un nou
Estatut d’autonomia, la vicepresidenta del Govern Rosa Estaràs Ferragut,
immediatament després de la primera sessió del Ple, visita el CES i explica el
projecte.
4 d’abril: primera de les reunions que l’assessor econòmic té amb Joan Pons
Ordinas, de la Delegació Provincial Institut Nacional d’Estadística, per preparar
la publicació L’enquesta de serveis a les Illes Balears, reunions que tengueren
continuïtat el 26 d’abril, el 6, 13, 17 de maig i el 20 i 24 de juny.
8 d’abril: el president i el secretari general formen part del públic convidat a l’acte de lliurament del VII Premi Periodístic “Auditoría Pública” que, organitzat per
la Sindicatura de Comptes, tengué lloc a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.
11 d’abril: el president, el secretari general i l’assessor econòmic es reuneixen
amb Alfonso Ruiz Abellán i Florencio Ingelmo, director provincial i secretari provincial de l’INSS, respectivament.

14 d’abril: el president, l’assessor econòmic i Vicenç Tur Tur, president de la
Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient del
CES es reuneixen amb la directora general d’Economia del Govern, Maria
Marquès Caldentey. També hi són presents Miquel Font Rosselló, director de
l’Institut Balear d’Estadística (IBAE), i Isabel Socias Rosselló i Alejandro Valdivia
Schneider, tècnics de la Direcció General d’Economia. Es parlà sobre un possible estudi sobre el sector de la construcció.
15 d’abril: el president i l’assessora jurídica assisteixen a la presentació de la
publicació Las modificaciones presupuestarias. Un análisis en el ordenamiento
financiero del Estado y en el de las Comunidades Autónomas, d’Apolonia
Andreu Mestre, publicació editada per Lex Nova amb la col·laboració de l’Institut
d’Estudis Autonòmics. L’acte tengué lloc a la seu d’aquesta institució.
18 d’abril: el president, en qualitat d’exbatle, és un dels homenatjats a l’acte en
reconeixement institucional als batles de Mallorca, organitzat per la Conselleria
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11 d’abril: el president i l’assessor econòmic visiten Antoni García Moles, director Provincial de l’NEM - Servicio Público de Empleo.
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d’Interior del Govern de les Illes Balears per commemorar el 25 anys d’ajuntaments democràtics. L’acte tengué lloc al pati del Castell de Bellver.
27 d’abril: el president i l’assessor econòmic assisteixen al Seminari de Comunicació de la Innovació, organitzat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Hi intervingueren Jaime del Castillo Hermosa (INFYDE); José Luis Carrascosa (Fundació COTEC); Marta Jacob Escauriaza (directora general d’R+D+I); Mikel Landabaso Álvarez (cap adjunt de
la Unitat Espanya de la Direcció de Política Regional de la Unió Europea). La
cloenda fou a càrrec del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís. A.
Ramis d’Ayreflor Cardell.
4 de maig de 2005: el president assisteix a la inauguració de l’exposició de projectes cofinançats amb fons europeus que, dins del marc dels actes de commemoració del Dia d’Europa, organitzà el Centre Balears Europa.
9 de maig: el president és una de les autoritats convidades a l’acte de benvinguda a Ses Alteses Reials els Prínceps d’Astúries amb motiu del seu viatge oficial a la comunitat autònoma, que tengué lloc a la Llotja. Així mateix, també
assisteix al dinar que se’ls ofereix a l’Hotel Victòria.
9 de maig: el president acut a l’acte institucional en commemoració del Dia
d’Europa al Castell de Bellver. Després del discurs institucional, es lliuraren els
premis Centre Balears Europa; el Premi Ciutadà Europeu de l’Any i el Premi
Europeu a la Integració a les Illes Balears.
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13 de maig: el secretari general és presents a la recepció oficial en honor de Ses
Alteses Reials els Prínceps d’Astúries que tengué lloc a la Llonja de Palma i que
fou l’acte de comiat de la seva visita oficial a la comunitat autònoma.
18 de maig: el president i l’assessor econòmic formen part del públic present al
Encuentro 2005 Economía Balear, organitzat pel Foro de la Nueva Economía així
com a la conferència-dinar que impartí al final de la trobada el president Matas.
21 de juny: el president i l’assessor econòmic visiten el president de l’Institut de
Serveis Socials i Esportius del CIM, Antoni Serra Torres.
ER TRIMESTRE
14 de juliol: el secretari general i l’assessora jurídica són dos dels autors de la
publicació de l’Institut d’Estudis Autonòmics La constitució de 1978. Anotacions
des de la perspectiva balear i formen part del públic assistent a l’acte de presentació, que tengué lloc a la Capella del Consolat de Mar.
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27 de setembre: el president i el secretari general es reuneixen amb el conseller,
Cristóbal Huguet Sintes, i el secretari general, Miguel Sendín Rebassa, de la
conselleria de Treball i Formació.
3 d’octubre: el president té una reunió de treball amb el conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació, Lluís Ramis d’Ayreflor Cardell.
4 d’octubre: el president està entre el públic present en la intervenció del president Jaume Matas Palou dins del marc del Debat sobre l’orientació política general del Govern de les Illes Balears a la seu del Parlament. També assisteix
l’endemà a la intervenció dels grups parlamentaris.
7 d’octubre: el president i el secretari general van a la presentació de l’obra
Règim jurídic urbanístic del sòl rústic de les Illes Balears, del Dr. Jaume Munar
Fullana, editada a l’Institut d’Estudis Autonòmics amb la col·laboració del
Consell de Mallorca i la UIB.

16 i 17 de novembre: el president i el secretari general formen part dels assistents al 1er Encuentro Institucional de Calidad en el Sector Público:
Experiencias en la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad en Illes
Balears que, organitzat per la Tresoreria General de la Seguretat Social, tengué
lloc a l’Hotel Victoria de Palma.
22 de novembre: el president acut a l’acte inaugural d’Illes Balears Forum: Sport
and Tourism Global Network for Regional Development, que tengué lloc a la
Llotja de Palma. Els actes, organitzats pel Nóos Institute, foren patrocinats pel
Govern de les Illes Balears.
2 de desembre: té lloc a la capella del Consolat de Mar l’acte de presentació de
l’obra El marc jurídic del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, de Pere
Aguiló Crespí, volum núm. 5 de la col·lecció “L’esperit de les lleis”, de l’Institut
d’Estudis Autonòmics. Formaren part de la Mesa de presentació: Ramon Socias
Puig, delegat del Govern a les Illes Balears; Maria Rosa Estaràs Ferragut,
vicepresidenta del Govern de les Illes Balears; Cristóbal Huguet Sintes, con-
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9 de novembre: el president forma part del públic present al conjunt d’actes
d’Iniciatives per l’ocupació 2005: el 3r Fòrum d’Ocupació i Emprenedors (el secretari general també és present a l’acte d’inauguració); la 2ª Mostra de mitjans
de prevenció de la construcció, que incloïa un cicle de conferències, i la Conferència europea sobre turisme social, creixement econòmic i ocupació. Així mateix, és un dels convidats al sopar de gala que tengué lloc el 10 de novembre.
Iniciatives per l’ocupació 2005 fou coorganitzat per la Conselleria de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma.
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seller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears; el president del CES;
Felisa Vidal Mercadal, directora dels Serveis jurídics de la comunitat autònoma,
i l’autor i secretari general del CES, Pere Aguiló Crespí.
6 de desembre: el president és una de les autoritats convidades a l’acte institucional commemoratiu del Dia de la Constitució, que té lloc al Palau de l’Almudaina de Palma.
30 de desembre: el president assisteix al pregó de la Festa de l’Estendard 2005
a càrrec de Miquel Alenyà Fuster (conseller del CES) a la sala de sessions de
l’Ajuntament de Palma. Així mateix, també es present l’endemà a la col·locació
de l’Estendard Reial i de la Cimera del rei Martí a la plaça de Cort de Palma i a
la solemne missa concelebrada a la Seu de Mallorca.

3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS.

Relacions
amb altres institucions

12 de gener: el secretari general assisteix a l’acte de signatura d’ampliació de
competències del Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB)
per part del president de la CAEB (i vicepresident 1r del CES) Josep Oliver Marí,
i els secretaris generals de CCOO, Josep Benedicto Lacomba, i UGT, Llorenç
Bravo Muñoz. L’acte, que es féu a la capella del Consolat de Mar, també comptà amb la presència de la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals,
Rosa Estaràs Ferragut, i el conseller de Treball i Formació, Cristóbal Huguet
Sintes, a més de la directora general de Treball, Margalida Pizà Ginard. A partir
d’aquell moment, la nostra comunitat es convertí en la primera de l’Estat en que
un òrgan d’arbitratge i mediació assumeix les competències plenes per resoldre
tot tipus de conflicte laboral.
18 de febrer: el president i el secretari general formen part del públic de la taula
rodona “La Constitució europea: aspectes socials”, i al posterior lliurament de
diplomes del curs “I’Expert universitari en relacions laborals: la pràctica judicial”,
que organitzà l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears.
Intervingueren al debat: Ignacio García-Perrote Escartín, catedràtic de Dret del
Treball i la Seguretat Social de la Universitat de Castella-La Manxa; José Luis
Monereo Pérez, catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social de la
Universitat de Granada; Manuel Carlos Rodríguez-Piñero Royo, catedràtic de
Dret del Treball i la Seguretat Social de la Universitat de Granada i conseller del
Consell Econòmic i Social del Regne d’Espanya, i Tomàs Sala Franco, catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Universitat de València i president de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius.
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21 de febrer: el secretari general visita Antoni Terrasa Garcia, president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
11 de març: el president comparteix un berenar de treball amb el director general de Caixa de Balears “Sa Nostra”, Pere Batle Mayol.
11 de març: Xavier Mora Cuevas, del Centre de Recerca Econòmica, visita el
CES i es reuneix amb el secretari general i l’assessor econòmic, per parlar de
la Jornada sobre els Pactes Locals d’Ocupació.
15 de març: el president i el secretari general es reuneixen amb el nou delegat
general de “La Caixa “ a les Illes Balears, Robert Leporace Roig.
19 d’abril: el secretari i l’assessor econòmic s’entrevisten amb Pere J. Barceló
Obrador, jutge degà del partit judicial de Palma.
26 d’abril: el president assisteix a la Jornada Tècnica sobre Eleccions Sindicals,
organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
en col·laboració amb la Conselleria de Treball i Formació. En fou el ponent
Francisco Javier Hernández Manera (graduat social i responsable de l’Oficina
d’Eleccions Sindicals de la Conselleria de Treball i Formació).
6 de maig: el president forma part del públic convidat als actes del Dia del
Cooperativisme organitzat per la Unió de Cooperatives de Treball Associat de
les Illes Balears (UCTAIB).
25 de maig el president d’AMIB (Associació de Muicipis de les Illes Balears),
Gabriel Matas Alcover visita la seu del CES per parlar amb el secretari general
de la Jornada sobre els Pactes Locals d’Ocupació
30 de maig: Joana Alomar Serra, secretària general de la FELIB (Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears) rep el secretari general i tracten sobre la
Jornada sobre els Pactes Locals d’Ocupació

15 de juliol: el president assisteix a l’acte solemne que organitza l’Il·lustre
Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears de Jura de nous
col·legiats i lliurament de diplomes als col·legiats amb 15 anys de col·legiació.
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14 de juny: el president assisteix a la presentació de la Memòria de l’Estalvi Ètic
de Colonya Caixa Pollença, acte presidit pel conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears, Lluís Ramis d’Ayreflor Cardell, i pel
president de Caixa Colonya, Martí Torrandell Orell.
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19 de juliol: el president forma part del públic assistent de la cerimònia de graduació del curs 2004-2005 de la UIB.
15 de setembre: el president, el secretari general i l’assessor econòmic són a la
presentació de l’Informe econòmic i social de les Illes Balears 2004, elaborat pel
Centre de Recerca Econòmica i que va anar a càrrec del seu director, Antoni
Riera Font.
22 de setembre: el secretari general assisteix al 1r Congrés Nacional de Responsabilitat Civil a les Balears, organitzat per la Comissió d’Advocats de Dret de
la Circulació, Responsabilitat Civil i Assegurances de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears i la Fundació de l’Escola de Pràctica Jurídica.
22 de setembre: el president assisteix a l’acte de lliurament del Premis anuals
que atorga la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera.
27 de setembre: el gerent de la Fundación Iberostar, Pere Pizà Palmer, visita
institucionalment la seu del CES.
13 i 14 d’octubre: el secretari general assisteix al “IV encuentro entre el Consejo
General del Poder Judicial y el Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España” que tengué lloc a l’Auditòrium de Palma. El
tema principal de la Trobada fou “La situación del trabajador extranjero en
España”. Així mateix, el president és un dels convidats al sopar de gala que va
cloure les jornades.

Relacions
amb altres institucions

27 i 28 d’octubre: el president i el secretari general són uns dels assistents a les
Jornades tècniques que, en commemoració del seu 10è aniversari, organitza el
TAMIB a la seva seu. La inauguració i la cloenda fou a càrrec del conseller de
Treball i Formació, Cristóbal Huguet Sintes. La conferència inaugural, “El contracte de transacció”, la impartí Pedro Munar Bernar, professor titular de Dret
Civil de la UIB i magistrat suplent de l’Audiència Provincial de Balears. La seguí
una taula rodona entre representants de CEOE, CCOO i UGT sobre “Les relacions laborals. Perspectives de futur”. A l’endemà, el ponent fou Ramon Alzate
Sáiz de Heredia, catedràtic d’Anàlisi i Resolució de conflictes de la Universitat
del País Basc i director científic del Centre Universitari del Centre de
Transformació de Conflictes. A més, tant el president com el secretari general
són convidats al sopar de gala del 27 d’octubre.
3 de novembre: tant el president com l’assessor econòmic formen part del públic
a la presentació de l’Anuari d’Educació de les Illes Balears 2005 de la Fundació
Guillem Cifre de Colonya.
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8 de novembre: el president acut a la conferència “Les infraestructures silencioses a l’Arc Mediterrani: capital humà i capital socialista a les Illes Balears”,
que impartí Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia Aplicada a la
Universitat Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espanya. Aquest acte es féu
dins del marc de les IV Jornades Econòmiques de l’Euram, organitzades per
l’Institut Ignasi Villalonga.
10 de novembre: el president acut a la sessió oberta de les Jornadas de Trabajo
Cámaras de Comercio Eurorregión Pirineos-Mediterráneo que, organitzades
per la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera es feren a Palma a
la seu d’aquesta institució.
17 i 18 de novembre: té lloc a l’Hotel Palas Atenea de Palma el Congrés Internacional de Turisme de l’Euram: “Euroregió L’arc mediterrani. El turisme del
segle XXI”. El president n’és un oient. Aquest fou un dels actes de les IV
Jornades Econòmiques de l’Euram, organitzades per l’Institut Ignasi Villalonga.
Un altre en fou la Nit Econòmica, que consistí en un sopar i en intervencions
diverses així com en el lliurament dels premis Nit Econòmica de l’Euram. El
president també hi assisteix.
17 i 18 de novembre: el president i el secretari general van a les Jornades sobre
els Problemes Actuals dels Drets Fonamentals a l’Empresa. Les organitzaren
l’Escola Universitària de Relacions Laborals de la UIB a la sala d’actes del
Seminari Diocesà.
21 de novembre: el president es un dels convidats a la I Jornada sobre Energía
Renovable que tengué lloc al Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca
organitzada per Comercial Jordi amb la col·laboració de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears; el Consell de Mallorca
i TIRME.

5 de desembre: Rigoberta Menchú pronuncià la conferència “La inmigración:
una realidad social” al Centre Cultural de Sa Nostra de Palma en un acte coorganitzat per la Fundació Iberostar i Sa Nostra. El president estigué entre el
públic.
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21 i 22 de novembre: tenen lloc a la sala d’actes del COAIB les IV Jornades
sobre ordenació del territori: Recuperació d’espais turístics. Actuacions urbanístiques i territorials. Programes estratègics de renovació turística. Organitzades
pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, el president i l’assessor
econòmic es comptaren entre els assistents.

i

nforme d’activitats

2005

3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES.
22 de febrer: el president i l’assessor econòmic viatgen a Formentera on compareixen a la reunió de la PIME d’aquesta illa i hi presenten la Memòria del CES.
Hi son presents, entre d’altres, els consellers del CES Joan Serra Mayans i Jane
Wenham Cooks i el secretari de la PIME d’Eivissa-Formentera Carlos Eznarriaga Fernández.
23 de febrer: el president té un dinar de feina amb representants de PIME
Balears: Antoni Juaneda Anglada, president de PIME Balears i PIME Menorca;
Francesc Horrach Estarellas, president de PIME Mallorca; Mariano Riera Riera,
president d’Eivissa-Formentera i Juan José Díez Moya, secretari i gerent de
PIMEB. Els tres darrers són, a més, consellers del CES.
4 de maig: el president forma part del públic convidat a l’acte de lliurament del
Premi “Empresari de l’any 2004”, que atorga l’Associació de Restauració de
PIMEM.
16 de setembre: el president rep en nom del CES un dels premis que atorgà
l’Associació de la Petita i Mitjana Empresa Industrial de Mallorca dins del marc
dels “I premis a la Indústria de Mallorca”, acte que fou seguit per un sopar-homenatge. També hi és present l’assessor econòmic. Els motius d’aquest premis al
CES foren: “excel·lents informes socioeconòmics, el material únic de consulta
del seu banc de dades i pel disseny d’estratègies de futur per a la indústria de
Mallorca”.
20 de setembre: el president assisteix al III Congrés Ordinari de la Federació de
Treballadors de Comerç, Hoteleria-Turisme i Joc d’UGT Balears que tengué lloc
a Calvià.

Relacions amb les organitzacions
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28 i 29 de setembre: el president assisteix a l’XIè Congrés Ordinari de l’UGT
Illes Balears que va tenir lloc a Ciutadella.
6 d’octubre: el president assisteix al Congrés de la Federació de Treballadors
de Comerç, Hosteleria, Turisme i Joc (FCHTJ) de la UGT de les Illes Balears.
25 d’octubre: el president és entre l’auditori de la taula rodona “Reptes que
plantegen els fluxos migratoris en l’àmbit sanitari” , formada per Jaume Orfila
Timoner, director general d’Avaluació i Acreditació del Govern de les Illes
Balears; Antoni Pallicer Orzaiz, director general de Salut Pública i Participació
del Govern de les Illes Balears; Alfonso Ballesteros Fernández, president de la
Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de les Illes Balears; Antoni Riera Font,
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professor del Departament d’Economia Aplicada de la UIB. Moderà Miquel
Triola i Font, president del Consell Social de la UIB. Aquest fou un del programa
d’actes que sota el títol “Reptes que plantegen els fluxos migratoris a la nostra
comunitat” organitzà el Consell Social de la UIB. Altres escales del cicle foren
els “Reptes que plantegen els fluxos migratoris en l’àmbit educatiu” – el 8 de
novembre-, i “Reptes que plantegen els fluxos migratoris en l’àmbit dels drets
fonamentals”.
10 de novembre: el president està entre els convidats al Congrés de la Federació de Serveis Públics (FSP) de la UGT de les Illes Balears.
22 de novembre: el president acut novament a un congrés d’una federació
d’UGT. En aquest cas fou el 3r Congrés de la Federació de Serveis (FES).
1 de desembre: el president és un dels oients de la “Charla sobre Reciclaje de
Residuos” que organitzat per UNAE es féu a la seu de Palma d’aquesta institució.

3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT
Els dies 21 i 22 d’abril va tenir lloc la Trobada anual dels Consells Econòmics i
Socials d’Espanya, que en aquesta ocasió organitzà el Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Hi acudiren representants dels CES de: Andalusia, Aragó, Canàries, Cantàbria,
Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Catalunya, Ciutat Autònoma de Ceuta,
Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, La Rioja,
Múrcia, País Basc i Regne d’Espanya.
Els dies 20 i 21 d’octubre va tenir lloc la II Trobada anual dels Consells
Econòmics i Socials d’Espanya, que torna organitzar el Consell de Treball,
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La benvinguda fou a càrrec del president del CTESC, Rafael Hinojosa Lucena,
i del president del CES del Regne d’Espanya, Jaime Montalvo Correa. A més,
hi intervingué Josep Ma Rañé Blasco, conseller de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya. Després d’una reunió de coordinació de presidents i
secretaris generals dels CES, a més de l’informe i valoració dels treballs de
l’Àrea de Documentació i Informació dels CES (a càrrec del CES de Galícia),
seguiren les ponències “La competitividad de la economía española”, pel Dr.
Joaquim Novella Izquierdo, catedràtic de Política econòmica de la Universitat de
Barcelona i membre del grup III del CTESC i “El estatuto de la empresa anónima europea”, per Miquel Roca Junyent.
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Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). La trobada s’estructurà en dues jornades: a la primera, i després de la benvinguda a càrrec del president del
CTESC, es féu una reunió de coordinació de presidents i secretaris generals. Al
segon dia hi hagué dues ponències amb posteriors col·loquis sobre “El nou sistema de finançament de les comunitat autònomes” i “La responsabilitat social de
l’empresa”.

3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
El contingut de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de
les Illes Balears 2003 tengué eco a:
-

-

-

-

“El número de pobres aumenta un 80% en las Islas en un año: ya hay
100.000. El CES es tajante: 25.000 familias carecen de los recursos
necesarios para una vida digna. Uno de cada doce hogares no llega al
final de mes. Jubilados y parados son los involuntarios protagonistas
de este drama” a El Mundo / El día de Baleares (portada, 05.01.2005)
“El número de familias pobres de Baleares se ha disparado un 80% en
un año: ya hay 25.000 que no llega a fin de mes: Miseria. El Consejo
Económico y Social concluye que uno de cada 12 hogares pasa por
serias dificultades económicas. Las penurias alcanzan a 100.000 personas. Los jubilados y parados son los que más padecen esta situación” a El Mundo / El día de Baleares (05.01.2005)
“Las Pitiüses fueron las islas menos ‘solidarias’ de Baleares en 2003:
Los ingresos de las iniciativas de inserción laboral cayeron un 5,6%,
mientras los ingresos generados por los fondos de cooperación y solidaridad se desplomaron un 1,4%, en contra del resto del archipiélago”
a El Mundo / El día de Baleares Eivissa i Formentera (10.01.2005)
“Crecer de otra manera” a Diario de Mallorca (editorial, 09.01.2005)

La signatura de l’acord interprofessional que convertí el TAMIB en l’únic àmbit
per resoldre qualsevol tipus de conflicte laboral comptà amb la presència del
secretari general del CES, fet que fou reflectit a:
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-
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“Sindicats i patronal fan una passa ‘definitiva’ en la mediació laboral:
Els agents socials fan del Tamib l’únic àmbit per solucionar conflictes”
a Diari de Balears (13.01.2005)
“El TAMIB asume competencias plenas en materia de mediación laboral: Cualquier conflicto laboral que se produzca en las Islas podrá ser
resuelto en el tribunal de arbitraje” a Última Hora (13.01.2005)
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La publicació de La negociació col·lectiva a les Illes Balears. Informe. Estudi tècnic es va ressenyar a:
-

“Biblioteca: La negociació col·lectiva a les Illes Balears. Informe. Estudi
tècnic” a Prevenció i salut laboral: Revista de seguretat, salut i medi ambient a l’àmbit del treball (núm. 6, gener 2005, publicació electrònica)

La Jornada sobre la Negociació Col·lectiva a Espanya es va recollir a les
següents notícies en premsa escrita:
-

“La CAEB cree necesario reformar el sistema de negociación colectiva” a Última Hora (26.02.2005)
CAEB vol flexibilitat a la negociació col·lectiva per garantir la competitivitat” a Diari de Balears (26.02.2005)
“El CES aconseja tener en cuenta la productividad para establecer los
salarios y jornadas laborales” Diario de Mallorca (26.02.2005)

La Jornada sobre la Negociació Col·lectiva a Espanya es recull a:
-

“La Confederació Empresarial, escenario de la Jornada sobre la
Negociación Colectiva en España” a Empresa Balear (marzo/abril
2005 nº 52).

La Jornada sobre l’Euroregió ha aparegut als diaris:

-

“Jornadas sobre la Eurorregión” a El mundo (7.06.2005)
“El CES organiza un debate sobre la Eurorregión” a Diario de Mallorca
(9.06.2005)
“Expertos analizarán el papel y los objetivos de la Eurorregión” a
Última Hora (9.06.2005)
“Una vintena d’experts debatrà a Palma el paper de l’Euroregió” a Diari
de Balears (9.06.2005)
“Jornadas sobre la Eurorregión” a Última Hora (10.06.2005)
“Jornades sobre l’Euroregió” a Diari de Balears (10.06.2005)
“Representantes de la eurorregión subrayan la necesidad de implicar a
la sociedad” a Diario de Mallorca (10.06.2005)

La presentació de la publicació L’enquesta de serveis a les Illes Balears es
recull a:
-

“Las empresas turísticas de Balears generan el 42% de su negocio en
el resto de España: El sector servicios factura fuera de las Islas 360
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millones más que las empresas no residentes en Balears” a Última
Hora (30.06.2005)
-

-

“Las empresas turísticas de Balears generan el 42% de su negocio en
resto de España: El sector servicios factura fuera de las Islas 360 millones más que las empresas no residentes en Balears” a Última Hora
Menorca (30.06.2005)
“Les empreses turístiques balears fan un 42% del negoci a altres
regions: El 25% de la facturació estatal d’agències de viatge es fa a les
Illes” a Diari de Balears (30.06.2005)”
“Las empresas turísticas de Balears facturan el 42 por ciento en el
exterior: La actividad del comercio supera el turismo en volumen de
negocio, según datos del INE” a Diario de Mallorca (30.06.2005)”

La jornada “Els Pactes Locals d’Ocupació (PLO): experiències i futur” va ser
recollida a:
-

“El CES celebra hoy unas jornadas sobre ocupación” a Diario de
Mallorca (14.07.2005)
“Jornada en Inca de pactos de ocupación” a Última Hora (15.07.2005)
“Unas 60 personas analizan los pactos locales de ocupación” a Diario
de Mallorca (15.07.2005)
“Inca: Jornada de pactes locals d’ocupació” a Diari de Balears
(15.07.2005)

Diverses referències al CES han aparegut als diaris:
-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

“El sector immobiliari també creix” a Diari de Balears (18.07.2005) en
referència a la publicació L’enquesta de serveis a les Illes Balears que
publicà el CES en juny de 2005
“La Caeb pide que los presupuestos tengan en cuenta a la iniciativa
privada: CCOO reclama a Ramis d’Ayreflor más esfuerzo para desarrollar planes de desestacionalización” a Diario de Mallorca
(26.07.2005) sol·licitud de reforçament del recursos del CES.
“Los ancianos de Sant Lluís quieren seguir residiendo en sus casas” a
Última Hora Menorca (15.09.2005), en referència a la Memòria del
CES de l’any 2003

El premi que Pimem va atorgar al CES ha aparegut als diaris:
-
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“Pimem Industria de Mallorca entrega sus premios anuales” a El
Mundo / El día de Baleares (17.09.2005)
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“Pimem premia Bodegas Crestatx com la millor empresa industrial:
l’associació celebrà la primera edició del guardons pel sector” a Diari
de Balears (17.09.2005)
“Rosselló: <<Somos necesarios para equilibrar el tejido económico de
Balears>>: Industria-PIMEM entrega sus premios al CES, Joan Oliver,
Juan Trias y Bodegas Crestatx” a Última Hora (17.09.2005)
I també es recull al número de setembre de l’Informatiu: Periòdic d’informació Petita i Mitjana Empresa de Mallorca.

La Trobada d’Economistes de Llengües Neollatines es recull a:
-

Secció de novetats de la pàgina web de la Universitat de les Illes
Balears (22.09.2005)
“Economia” a Diari de Balears (23.09.2005)
“Encuentro de expertos” a Última Hora (23.09.2005)
“Jornadas sobre desarrollo económico en la Universidad” a Diario de
Mallorca (23.09.2005)

-

“Francesc Obrador. El presidente del Consell Econòmic i Social (CES)
presenta la Memoria de 2004 sobre la economía, el trabajo y la sociedad en Baleares” a Última Hora (29.11.2005)
”El problema més greu de la societat balear és el seu baix nivell educatiu: el CES demana més esforç inversor per corregir la situació i
millorar la productivitat” a Diari de Balears (30.11.2005)
”El CES sitúa el abandono de estudios como el principal problema de
Balears: la memoria de 2004 reclama fuertes inversiones para mejorar
la competitividad de la economía” a Diari de Mallorca (30.11.2005)
“El abandono de los estudios en secundaria es el “problema social más
grave” de Baleares” a El Mundo (30.11.2005)
“Los estudiantes desertan antes de llegar a la universidad” a Qué!
Mallorca (30.11.2005)
“Balears pierde competitividad por las bajas tasas de alumnos universitarios y de bachillerato” a Última Hora (30.11.2005)
“Memoria del CES” a Diari de Balears (1.12.2005)
”La familia tradicional deja paso a los nuevos hogares: según la memòria sobre l’economia, el treball i la societat de Balears” a Qué! Mallorca
(1.12.2005)
”El turismo es y será nuestra principal fuente de generación de riqueza, ocupación y bienestar social: Presentada la memoria anual del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears” a [E] de Mallorca
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La presentació, a Palma, de la Memòria del CES sobre economia, treball i societat de les Illes Balears 2004 va ser recollida a:
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Información de personas, empresas y negocios suplement de Última
Hora (1.12.2005)
La presentació, a Eivissa, de la Memòria del CES sobre economia, treball i
societat de les Illes Balears 2004 va ser recollida a:
-

”Las Pitiüses tienen el mayor índice de tratamientos de desintoxicación
de Baleares” a Diario de Ibiza (13.12.2005)
”Las Pitiüses registraron en el año pasado el menor crecimiento de las
islas con un 0,96%” a El Mundo Ibiza y Formentera (13.12.2005)
”La economía de las Pitiüses creció un 0,96% en 2004, por detrás de
Mallorca y Menorca” a Última Hora Ibiza (13.12.2005)

La presentació, a Menorca, de la Memòria del CES sobre economia, treball i
societat de les Illes Balears 2004 ha aparegut als diaris:
-

“El CES revela que la economía menorquina crece pese al retroceso
del sector turístico” a El Mundo (16.12.2005)
“La economía insular superó en una décima la balear en 2004” a
Menorca (16.12.2005)
“Desde 2002, Menorca es la isla que mejor se recupera económicamente” a Última Hora Menorca (16.12.2005)

Altres articles referents als continguts de la Memòria del CES de l’any 2004:
-
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-

”El compte enrere” (article d’opinió) a Diari de Mallorca (05.12.2005)
“Advierten que la UNED y al Universitat Oberta de Catalunya son clara
competencia para la UIB” a Diari de Mallorca (05.12.2005)
“La UNED y la UOC tienen cada vez más alumnos frente al estancamiento de la Universidad balear” a El Mundo (5.12.2005)
“El ritmo de crecimiento de la población balear se triplica tras la regularización de inmigrantes” a El Mundo (5.12.2005)
“Baleares es la comunidad con menos hogares tradicionales: el 25 %
los ocupa una sola persona” a El Mundo (12.12.2005)
“Baleares crece por debajo de las medias española y europea” a La
Economía Balear suplement de El Mundo (13.12.2005)
“La sanidad pública llega al 100% de los pitiusos, la mejor cobertura de
las Islas” a El Mundo (19.12.2005)

Més referències al treball del CES:
-
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“Las leyes de la Mujer y de la Juventud, listas para su aprobación” a
Última Hora (15.12.2005)
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A més, enguany s’ha anunciat la presentació de la Memòria del CES 2004 al
diaris: Diari de Balears, Diari de Mallorca, El Mundo i Última Hora.
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