Parlament de les Illes Balears

DISCURS DE CLOENDA PRONUNCIAT PEL M. HBLE. Sr. PERE
ROTGER LLABRÉS A L’ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA
CES 2011 A LA SEU DEL PARLAMENT.
20.09.2012

Hble. Sr. Llorenç Huguet, president del Consell Econòmic i Social,
Membres del CES, Sr. Director de la Memòria, Sr. President de la Comissió de
Treball de la Memòria,
Hbles. Sres. i Srs. Membres de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
Hble. Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació,
Magnífica rectora,
Autoritats, portaveus, diputats i diputades, Sres. i Srs.,
Benvinguts tots a la seu del Parlament de les Illes Balears per assistir a l’acte de
presentació de la Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2011 elaborada pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
Enguany la presentació de la Memòria del CES ve caracteritzada per dos fets
rellevants:
El primer fa referència a l’estat i comportament de la nostra economia, que ens
obliga un any més a forts retalls pressupostaris, en un moment dels més àlgids
de la crisi. A més, s’ha de tenir en compte que els efectes i la influència de les
mesures econòmiques adoptades per superar-la, encara no duen el temps
suficient per mostrar els seus efectes.
El segon, és la suspensió d’aquesta institució, després d’11 anys d’existència.
Per això em permetreu que no em refereixi al contingut explícit de la Memòria,
cosa que farà més endavant el president de la Comissió de Treball, responsable
de la seva elaboració i com sempre, de la forma més didàctica i detallada.
Amb l’esperança que aquesta situació no es perllongui més temps del
necessari, considero oportú destacar una sèrie de trets que han caracteritzat
aquesta Institució.

En primer lloc, voldria destacar l’esperit de consens i de diàleg que ha
impregnat sempre les seves decisions.
En segon lloc, vull destacar, com molt bé es diu a la presentació de la
Memòria, que: “En el CES sempre hem defensat que, per trobar una sortida
justa i equitativa a la crisi actual, la nostra societat necessita, més que mai,
preservar i defensar organismes que ajudin a transitar pels camins del diàleg i el
consens social.”
En tercer lloc, cal fer una menció especial al rigor dels dictàmens i les decisions
preses pel Consell Econòmic i Social, fet que demostra el gran percentatge de
recomanacions que, any rere any, s’incorporen a les normes i resolucions que
afecten la societat balear.
Per una altra part, vull ressaltar que, en un any de forts ajustos pressupostaris, i
havent fet un retall important de recursos humans i especialment en l’equip de
col·laboradors, gracies a la seva participació desinteressada i comprensió amb
la situació pressupostària, s’ha permès completar i salvar bona part de la
informació de la Memòria.
Per això vull felicitar a tots ells, així com a la resta dels membres del CES, per la
tasca duita amb l’elaboració d’aquesta Memòria, tot esperant que sigui un
referent més per entendre i prendre les decisions més encertades per resoldre la
situació que vivim.
Enhorabona a tots els membres que hi han participat a la Memòria que ara
escoltarem.
Finalment, voldria reafirmar una vegada més la important i necessària tasca
que tots aquests anys han estat desenvolupant.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS,

Pere Rotger i Llabrés.

