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Presentació
Com cada any, amb l’informe anual d’activitats, deixam constància de les actuacions
dutes a terme per aquest Consell Econòmic i Social durant l’exercici 2008, el qual ha estat
fructífer pel que fa a les tasques consultives, així com en la culminació i publicació dels
estudis que ja s’havien iniciat. Estem especialment contents de la convocatòria del primer
Premi d’investigació CES, per fomentar la investigació en matèria econòmica i social.
Al llarg d’aquest exercici han anant culminant projectes iniciats en altres anys del
mandat, com ara el dictamen sobre l’eficàcia del sistema educatiu i l’estudi sobre l’esport
a les Illes Balears, tot dos sota la tutela de la Comissió de Treball de l’Àrea Social. L’estudi
sobre la construcció, acabat l’any 2007, va ser finalment presentat i publicat durant aquest
exercici 2008, amb gran expectació. Així mateix, sota la tutela de la Comissió de Treball
d’Ocupació i Relacions Laborals, s’ha dut a terme l’estudi sobre els Indicadors de la Qualitat en el Treball (IQT) a les Illes Balears, presentat el mes de febrer de 2009.
En el marc de col·laboració amb el III Pla de Recerca i Desenvolupament del Govern
2009-2012, hem organitzat tres seminaris d’experts: Business Angels i Emprenedoria,
Universitat, R+D i polítiques públiques, i, finalment, Capital Social, Governança i Territori.
També hem col·laborat en el seminari Informació, confiança, cooperació i innovació en
xarxes socials territorialitzades i desterritorialitzades, dut a terme a Menorca.
Així mateix, en l’àmbit de col·laboració institucional hem signat una sèrie de convenis
de col·laboració, entre els que destaquen el signat amb el Consell de Mallorca, i el signat
amb la Universitat de les Illes Balears, que ha posat a l’abast del públic el fons bibliogràfic
del CES, així com l’accés des del CES a altres fons bibliogràfics de les Illes Balears.
Coincidint amb la Presidència per part de les Illes Balears de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, hem organitzat les II Jornades sobre l’Euroregió amb matèries de gran interès
En el marc d’aquestes Jornades, s’han assentat les bases per a la creació de la Xarxa de
CES de l’Euroregió esmentada, que s’ha fet efectiva l’any 2009.
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com ara la governança, l’R+D+I i formació en el turisme i la sostenibilitat i el medi ambient.
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Finalment, i en relació amb la tasca consultiva, volem destacar el fort increment en
l’emissió de dictàmens amb un total de vint-i-dos, inclosos alguns pels consells insulars
i el dictamen sobre l’Avantprojecte de Llei de modificació de la nostra Llei del CES, amb
la qual es pretén adequar-la a la realitat creada per la reforma de l’Estatut d’autonomia
de 2007.
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Llorenç Huguet Rotger
President del Consell Econòmic i Social
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