i

nforme d’activitats

2007

Presentació
Un any més, l’Informe d’activitats del Consell Econòmic i Social (CES) deixa
constància de la tasca duta a terme durant els darrers dotze mesos. En l’àmbit intern
d’aquest Consell, vull remarcar l’honor que ha representat per mi assumir la presidència
del CES, després que el vicepresident primer, Josep Oliver Marí, assumís la Presidència
en funcions des de la renúncia del president del primer mandat, Francesc Obrador
Moratinos. En l’àmbit polític, hi ha hagut eleccions al Parlament autonòmic, als consells
insulars i als ajuntaments, la qual cosa ha conduït a canvis rellevants en les diverses
institucions de les Illes i ha condicionat l’activitat del CES, si més no pel que fa a l’emissió
de dictàmens, atès el període d’inactivitat legislativa que sol precedir una convocatòria
electoral.
Durant aquest any s’ha iniciat una etapa d’impuls de nous projectes que veuran la
llum en els anys successius del mandat. S’ha donat, en aquest context, una especial
importància als àmbits de la societat del coneixement i de recerca, desenvolupament i
innovació, que s’ha materialitzat, d’una banda, en la col·laboració amb l’IMEDEA en l’estudi
sobre la gestió integrada de la zona costanera, aportant el consens dels agents socials a
un estudi ambiciós d’indicadors científics i socioeconòmics, i, d’altra banda, en la
planificació d’activitats per a 2008 amb la col·laboració del CES en la redacció del III Pla
de recerca i desenvolupament del Govern , seguint el precedent encetat l’any 2003.

Un altre fet característic de l’any 2007 és la concertació de convenis amb el Govern
i el Consell Insular de Mallorca per a la realització de tasques considerades de mutu
interès. S’obre, d’aquesta manera, una nova línia que permet suplir la insuficiència del
finançament per a la realització de tots els treballs del Consell Econòmic i Social. Aquesta
és, juntament amb la necessitat d’una nova seu institucional, una reivindicació històrica
que s’ha tramès al nou Govern de les Illes.
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D’altra banda, l’any 2007 s’ha continuat amb la realització de l’estudi sobre l’eficàcia
del sistema educatiu, sota la tutela de la Comissió de Treball de l’Àrea Social, i s’ha
conclòs l’estudi sobre el sector de la construcció, sota la tutela de la Comissió de Treball
d’Economia, Desenvolupament i Medi Ambient. Ambdós treballs tracten qüestions cabdals
per a l’economia i la societat de les Illes Balears, des de la reflexió reposada que
constitueix un dels grans valors del CES. També s’ha començat l’elaboració d’un estudi
sobre l’esport i s’ha seguit amb les tasques pròpies del Consell, entre les quals destaquen
la publicació de la Memòria sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears
2006 (que es presentà públicament a totes les illes) i una nova edició de l’Enquesta de
Serveis de les Illes Balears, en aquest cas la referida a 2004.
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Finalment, durant l’any s’ha reforçat l’activitat institucional a través de la presència del
CES en nombrosos actes i la concertació de reunions amb els representants de les
principals institucions de la Comunitat Autònoma, amb el propòsit de fer arribar les
inquietuds de la societat civil organitzada representada en aquest Consell, per difondre i
posar en valor els nombrosos treballs realitzats.
Tots els membres del CES estam convençuts de la importància de la tasca consultiva
i informadora de la institució, que des dels seus inicis s’ha fet amb rigor, i del valor del
consens, no sempre fàcil d’obtenir, en cada estudi, dictamen o treball realitzat. Amb
aquesta vocació de servei enfrontam, doncs, els propers anys de mandat.
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Llorenç Huguet Rotger
President del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears
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