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Presentació
Amb aquesta publicació fem constància puntual de les activitats desplegades pel
CES en l’any que acabam de deixar. També hi figuren totes les activitats, relacions i
decisions que han afectat la nostra Institució, durant aquests dotze mesos del 2006. Un
any fructífer en què el Consell ha atès amb pulcritud tots els reptes que han anat sorgint.
Aquest any 2006 s’ha caracteritzat per ser un temps de transició. A través d’un
Decret del Govern s’ha produït la renovació dels membres del Consell, designats a
instància de les organitzacions i institucions que hi són representades i que, des de l’any
2005, es trobaven en funcions. La renovació dels membres que formen el Ple de la
nostra Institució ha produït canvis en la conformació de la Comissió Permanent i de les
Comissions de Treball. Aquesta nova composició obre un nou mandat, el segon des que
el CES es constituís l’any 2001.
Com a conseqüència d’aquesta nova etapa, durant el 2006 s’han dut endavant les
tasques de renovació de la Presidència. A finals de l’estiu de 2006, es va retirar el senyor
Francesc Obrador Moratinos, primer president del CES i el vicepresident I ha assumit la
Presidència en funcions. La Presidència en funcions té la voluntat i intenció de crear el
consens necessari perquè el CES pugui funcionar correctament i perquè s’obri a l’elecció
de nou president. Igualment rep, per part dels membres del Consell i de les
organitzacions que hi són representades, el suport gràcies al qual la seva tasca es
compleix satisfactòriament.

Els àmbits de les tasques ordinàries del Consell s’han atès sense incidències, amb
la diligència habitual. La Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les
Illes Balears 2005 s’ha presentat el mes de novembre de 2006 al Parlament, al Govern
i a la ciutadania de les Illes que formen la comunitat autònoma. L’interès en aportar
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D’altra banda, cal recordar que durant el 2006 el CES ha emès els dictàmens que
han estat sol·licitats pel Govern de les Illes Balears respecte de lleis de gran
transcendència social i econòmica. En tots els casos, l’opinió majoritària que reflecteixen
els dictàmens ha estat producte d’un consens ben elaborat al qual ha contribuït,
decisivament, el seny i la consciència institucional de tots i cadascun dels membres del
Ple i de la Comissió Permanent, a qui s’ha d’agrair, de manera pública, la seva dedicació
i interès.
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bones i encertades publicacions que siguin útils per a tots, que és voluntat constant del
CES, ha persistit durant aquest últim exercici en què hem editat, com a exemples, la
col·lecció dels Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 2001-2005 i
respecte d’un sector de gran importància econòmica, s’ha elaborat un Informe sobre la
competitivitat del sector turístic de les Illes Balears.
Tots el membres del CES continuam fent la nostra tasca, convençuts de la necessitat
de la Institució. Estam segurs que amb la constància i amb l’esforç per millorar i per donar
un bon servei, podrem mantenir un Consell Econòmic i Social que acompleixi amb
excel·lència les funcions pròpies, que sigui referència de feina rigorosa i un símbol de
consens per a les Illes Balears.

Josep Oliver Marí
President en funcions

Presentació

Palma, gener de 2007

8

