PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT
L’any passat presentàvem l’Informe d’activitats del CES fent èmfasi en l’acabament
del segon mandat, incloent-hi unes dades-resum que palesaven la tasca duta a terme,
qualificada de consolidació del seu funcionament, en el qual els valors de la
participació i del consens eren els que millor defineixen la raó de ser del CES.
El balanç d’enguany, corresponent a 2011, continua en la línia positiva, alhora que
d’eficiència i eficàcia, pel que fa l’activitat consultiva i d’estudi, tot i haver estat un
any de canvi de legislatura i de govern. Tot això, tenint en compte que el Consell ha
continuat en funcions des de juny de 2010, la qual cosa no li ha tret ni un bri de la
seva activitat.
A manera de resum, vull destacar que durant l’any 2011 es van elaborar 21 dictàmens
(el segon CES d’Espanya, en valors absoluts, desprès del del País Basc, que en va fer
22). Així mateix, l’elaboració i la publicació de la Memòria sobre l’Economia, el Treball i la
Societat de les Illes Balears 2010, constitueix l’altre tasca destacable, per contingut i
esforç, que presentàrem tant a la seu del Parlament com als consells insulars de
Menorca, Eivissa i Formentera.
Si aquestes són les dues tasques fonamentals del CES, també fou prou important la
presentació, en seu parlamentària, del Dictamen 11/2011, relatiu al Sistema sanitari
de les Illes Balears.
I, finalment, també em vull referir a l’interès creixent per aquesta institució per part de
la societat, que es veu plasmat en un notable nombre de visites a la pàgina web que
enguany ha assolit gairebé 190.000 visites.
Com moltes altres institucions, el difícil temps que vivim ens han afectat
pressupostàriament, però des dels mateixos òrgans col·legiats del CES es varen
prendre les mesures per poder adaptar-se a les noves exigències, amb actualitzacions
a la baixa de les diferents despeses.
Destacar que tot això és possible gràcies al grup de persones que conformen la
plantilla del CES que, amb la seva vàlua i compromís institucional, han sabut suplir
les mancances amb major esforç i dedicació.
Llorenç Huguet Rotger
President en funcions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
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