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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, bona tarda a tothom.
Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si
hi ha substitucions per favor?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, presidenta, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí.

Compareixença del Sr. Miquel Company i Pons,
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura,
sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1747/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, per tal que
expliqui les principals línies programàtiques quant a fons
europeus que pensa desenvolupar durant la present
legislatura, i RGE núm. 1777/21, a iniciativa pròpia, per
informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà.

Passem, doncs, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
és relatiu a la compareixença del Sr. Miquel Company i Pons,
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, sol·licitada
mitjançant els escrits RGE núm. 1747/21, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies
programàtiques quant a fons europeus que pensa desenvolupar
durant la present legislatura, i RGE núm. 1777/21, presentat a
iniciativa pròpia, per informar sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà.

Assisteix el conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, Sr. Miquel Company i Pons, acompanyat, a la Sala
Verda, del Sr. Félix Pablo i Pindado, director general de Fons
Europeus; i del Sr. Joan Carrió i Vidal, director de l’Oficina de
Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques. A la Sala
del Senat, de la Sra. Antònia Gabriela Alomar i Mascaró, cap
de gabinet; del Sr. José Javier Mateo i Beltrán, responsable de
Comunicació; de la Sra. Yolanda Garví i Blázquez, secretària
general; i de la Sra. Francina Marquès i Oleo, interlocutora
parlamentària.

Té la paraula el Sr. Conseller, per tal de fer l’exposició oral,
per un temps màxim de trenta minuts.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda senyors
diputats, senyores diputades. Comparesc avui per primera
vegada davant aquesta cambra, per explicar i donar a conèixer
quins són els nous reptes i el full de ruta que ens hem marcat
pel que fa a aspectes concrets en matèria de fons europeus de
la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Ho faig
a petició pròpia, però també per donar resposta a les iniciatives
presentades pel Grup Parlamentari Popular i pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, que han
mostrat interès per aquesta matèria.

Conscient del repte que suposa dirigir aquesta conselleria,
per a mi és un honor i una responsabilitat portar a terme
aquesta tasca, sota la voluntat, com no pot ser d’altra manera,
de fer que les ciutadanes i els ciutadans d’aquestes illes, visquin
en unes Illes Balears cada vegada més justes i amb la
predisposició de treballar per la justícia social i a favor sempre
de l’interès general.

Som aquí no sols per explicar i retre compte, sinó que
també ho faig en disposició d’escolta, per recollir tot tipus de
peticions i establir sinèrgies amb tots vostès per cooperar
conjuntament. Estaré encantant de contestar totes les preguntes
que em formuleu, però primer permeteu-me explicar quin és el
full de ruta que ens marcat pel que fa a l’àrea de Fons Europeus
per a aquests pròxims dos anys i mig. 

Com bé sabeu, aquesta conselleria és fruit de la remodelació
del Govern, que ha fet una aposta clara per la diversificació
econòmica i la transformació del model productiu, una
remodelació de govern que sorgeix amb l’objectiu de reorientar
la seva acció, per fer front als reptes derivats de la COVID-19
i per adaptar els recursos a les necessitats actuals, centrades ara
en una fase de reactivació i de reconstrucció de la nostra
societat i de la nostra economia. 

Cal recordar que les necessitats actuals són molt diferents
a les que teníem fa un any i així com a l’inici de legislatura.
L’oportunitat històrica que ens brinden els fons de
reconstrucció europea són vitals per a la recuperació d’aquesta
comunitat autònoma. Per açò aquesta nova conselleria agrupa
àrees vinculades a la recerca, la gestió directa dels fons que
arribin d’Europa, amb la inclusió de la Direcció General de
Fons Europeus i amb la creació de la nova Oficina de
Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques,
encarregada de canalitzar tots els projectes i de la qual en
parlaré més endavant.

La configuració d’aquesta nova conselleria reforça l’àrea
econòmica, per això és importantíssim no perdre de vista que
la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, neix
amb la vocació de ser una eina útil, sobretot per als agents
implicats en la captació de fons, tant siguin públics com privats.
Les Illes Balears han de seguir pel camí del progrés social i de
la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes
i per fer-ho possible cal abordar una millora del model
productiu, que permeti augmentar la competitivitat de les
nostres illes i la productivitat de les nostres empreses, a fi com
dic d’afavorir la diversificació econòmica de les Illes Balears
i fer-les més resilients. Una millora que passa per potenciar la
modernització i la internacionalització dels nostres sectors
productius i a la vegada fomentar la innovació tecnològica, el
coneixement i la investigació, així com també potenciar
l’economia que prioritza els valors socials i ecològics, a fi de
transitar cap un model sostenible tant a nivell econòmic com
mediambiental i social.

Tant la pròpia epidèmia com la crisi econòmica resultant
són problemes mundials. És per açò que totes les mesures
preses fins ara a nivell estatal i a les Illes Balears són decisions
no només de prevenció i recuperació d’un país, sinó que també
responen a una visió europea i global. Aquestes decisions seran
determinants per als propers anys, no sols perquè modelaran  el
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sistema sanitari, sinó perquè també forjaran noves formes a
l’economia, a la política i a la cultura.

La resposta història i inèdita que ha donat la Unió Europea
davant d’aquesta crisi sanitària i econòmica no té precedents.
Amb els fons europeus, la Unió Europea posa a disposició dels
seus estats membres, el major paquet d’estímul financer de la
història, un estímul financer que dibuixa un horitzó
esperançador per poder avançar en la recuperació del país i
d’aquesta comunitat autònoma, orientat cap a programes de
reformes que siguin capaces de configurar una economia més
resistent i competitiva. I recordem que no sols som davant
d’una situació mai vista pel que fa a la resposta europea quant
a finançament, en altres moments de crisi econòmiques, les
polítiques ambientals per exemple, han quedat subordinades als
plans de recuperació. No obstant, la Unió Europa fixa una clara
estratègia amb el Pacte verd europeu, disposat a ser el pacte i
el marc de referència per a la recuperació econòmica, un pacte
que dóna llum a una futura economia modernitzada, centrada
en la implementació massiva de tecnologia verda i digital. Una
resposta europea que traça un camí joiós per a les institucions,
les empreses i els inversors. 

Llavors amb els fons europeus, així com ja va passar amb
el Pacte de reactivació econòmica de les Illes Balears, se’ns
dóna l’oportunitat de plantejar-nos quines illes volem una volta
hagi passat aquesta crisi. No obstant, malgrat que l’enfocament
i la mirada posada per part d’Europa hagi suposat un canvi de
paradigma, pel que fa al finançament i a les polítiques
estratègiques que ha fixat la Unió Europea per a la recuperació
econòmica, aquest Govern, amb els Acords de Bellver i la
posada en marxa de l’Agenda balear 2030, ja es va fixar un
horitzó, ja va posar damunt la taula el debat imprescindible
sobre quin és el futur que volem per a les nostres illes; un futur
que queda regit per línies estratègiques, totes elles formulades
amb diversos objectius de desenvolupament sostenible, amb la
finalitat d’avançar cap a un model econòmic i social, que
redistribueixi millor el creixement i redueixi les desigualtats.
Aquesta premissa és essencial, perquè dóna continuïtat, perquè
ens reforça amb el discurs que fem cap a Europa, perquè dóna
valor a l’hora de formular una estratègia per a les Illes Balears
i perquè sobretot i per damunt de tot, ens dóna credibilitat i
honestedat amb el que volem.

Abans d’entrar amb els aspectes concrets de la configuració
i les estructures d’aquesta nova conselleria, així com dels reptes
que ens hem marcat, permeteu-me fer una pinzellada dels fons
que ha mobilitzat la Unió Europea. El passat mes de juliol la
Unió Europea va aconseguir el Pacte per a la reconstrucció
econòmica dels seus estats membres. El Consell Europeu va
aprovar un paquet financer ambiciós, conegut com Next
Generation EU, dotat amb 750.000 milions d’euros. Es tracta,
com sabeu, d’un mecanisme de recuperació i resiliència de gran
impacte i amb unes condicions excepcionals, tant per la seva
quantia, com pels ràpids terminis d’execució, dels quals
390.000 milions d’euros seran transferències directes als estats
més afectats pels efectes de la pandèmia i 360.000 milions
d’euros seran en forma de préstecs. La previsió és que aquests
fons es destinin a una recuperació verda, digital i social, que
permeti que ningú no quedi enrera davant l’impacte de la
pandèmia. 

Pel que fa a Espanya, serà el segon estat membre de la Unió
Europea després d’Itàlia, que més recursos rebrà, 140.000
milions d’euros fins a finals del 2026. Dels quals, 72.700
milions d’euros arribaran en forma de transferències directes i
67.300 milions d’euros en préstecs. Per posar un exemple de la
magnitud d’aquests imports, comentar que si només tinguéssim
en compte els 72.700 milions d’euros, suposaria multiplicar per
3 el que hagués rebut Espanya en el seu moment per al Pla
Marshall, per tant, és una xifra molt important.

En el cas concret de les Illes Balears de moment ja se li ha
assignat 300 milions d’euros del fons de recuperació per a la
cohesió i territoris d’Europa que han de servir per superar
l’impacte que ha tengut la pandèmia en els àmbits de
l’educació, la sanitat i els serveis socials. Aquesta quantia ens
posa per sobre de la mitjana nacional, és la segona en
finançament per càpita de tota Espanya, només rere de Canàries

La necessitat de diversificar el model econòmic, de reduir
la dependència del turisme en l’economia alhora que
d’impulsar les transformacions necessàries per tal que els
sectors a hores d’ara predominants millorin la seva contribució
en termes de generació de valor afegit, s’ha fet més evident que
mai arran d’aquesta crisi. De fet, els fons del mecanisme de
recuperació i resiliència aniran destinats a polítiques
mediambientals i de transició energètica, a polítiques
d’habitatge i a turisme. Per açò, treballam en la definició d’una
estratègia balear. 

L’impacte de la crisi de la COVID-19 ha posat de relleu la
fragilitat del nostre model econòmic, açò és evident. El fons
que ha mobilitzat la Unió Europea per a la reactivació
econòmica dels efectes de la pandèmia de la COVID-19
representen una oportunitat històrica  per a les Illes Balears. Per
primera vegada aquesta comunitat autònoma tendrà al seu abast
més diners que mai per poder invertir, no només per a la
reconstrucció de l’impacte de la crisi sinó, com ja he comentat
abans, per definir un nou model econòmic que volem projectar
per a les generacions futures.

El Govern de les Illes Balears té la responsabilitat d’accedir
al major volum possible d’aquests recursos. En aquest sentit, i
davant d’aquest repte hem de ser capaços d’identificar aquells
projectes que poden servir d’atracció dels canvis que necessita
la nostra economia i d’accedir a l’oportunitat de finançament
que ara se’ns presenta.

L’ambició del mecanisme europeu i el seu potencial
exigeixen la màxima coordinació institucional i una àmplia
participació de la societat i dels seus agents polítics,
econòmics, socials i sindicals. Per aquest motiu el Govern va
articular un equip intern de coordinació que ha recopilat i
inventariat els projectes i propostes realitzades de totes les
conselleries, consells insulars, ajuntaments, agents socials i
econòmics a la fi de començar a traçar el camí d’aquesta
ambiciosa estratègia de les Illes Balears. 

En aquest sentit, i com ja sabeu, perquè en més d’una
ocasió personalment també ho he manifestat, el Govern de les
Illes Balears disposa de les primeres propostes de projectes,
més de 250 idees i projectes d’inversions per part del Govern
que sumen un total de 5.000 milions d’euros. També compta
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amb gairebé 350 propostes de la resta d’institucions i del sector
privat, que sumen aproximadament uns 725 milions d’euros.

Aquesta tasca ha permès que s’hagin pogut presentar fins
ara almenys 59 projectes a manifestacions d’interès publicades
que suposarien una inversió total a les Illes Balears de més de
12.000 milions d’euros, i un finançament demanat de 1.780
milions d’euros. Cal tenir en compte que 12.000 milions
d’euros és gairebé la meitat del PIB de les Illes Balears
actualment.

No obstant, l’administració autonòmica no disposava fins
ara d’una estructura adaptada al context actual i suficientment
àgil per afrontar aquest repte amb garanties, per açò s’ha creat
la nova Conselleria de Fons Europeus i l’Oficina de
Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques a través
de la qual donar l’impuls que requereixen els projectes que
s’han de posar en marxa.

Les Illes Balears és la primera comunitat autònoma a crear
una conselleria específica de Fons Europeus, es tracta d’una
decisió estratègica per tal de poder fer una aposta clara i de
futur per a la gestió d’aquests fons i perquè mai abans els
esforços per sostenir o elevar les taxes de creixement econòmic
no havien depès tant com ara de la contribució dels fons
europeus.

No només açò, treballam en un corpus normatiu de
transposició del Reial Decret 36/2020, de 30 de desembre, pel
qual s’aproven mesures urgents a la modernització de
l’administració pública i per a l’execució del pla de
recuperació, transformació i resiliència, mitjançant el qual
s’han de canalitzar els fons europeus. La voluntat és crear un
marc excepcional de prioritat i urgència que donarà la màxima
prioritat i urgència, com no pot ser d’una altra manera, a la
tramitació i execució de tots els projectes inclosos dins el pla
que s’elabora per part de l’Oficina d’inversions estratègiques.
Aquest pla estarà basat en les aportacions rebudes, les que
encara es rebran i els mecanismes de participació que ara
explicaré i, com deia, malgrat l’estructura de Govern en la
creació d’aquesta nova conselleria s’hagi format de bell nou no
començant de zero.

Crec que aquest matís, com ja he esmentat anteriorment, és
important. La Direcció de Fons Europeus, abans competència
de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, n’és un clar
exemple. La Direcció General de Fons Europeus seguirà amb
la seva tasca, gestió, seguiment, control, avaluació i
comunicació dels fons procedents de la Unió Europea: fons
FEDER, fons socials europeus i programes europeus, i la
coordinació dels incentius regionals de les Illes Balears. 

De tota manera, amb la creació d’una conselleria específica
per a la canalització dels fons europeus, el Govern de les Illes
Balears dibuixa un nou paradigma, els ho explicaré. Fins ara i
com s’ha fet al llarg dels anys, la comunitat autònoma rebia
diverses línies de finançament europeu i a través d’aquest
finançament elaborava tot un llistat de projectes amb una
orientació estratègica. El plantejament que fem ara és nou, per
què? Perquè, primer de tot, ens hem plantejat què és el millor
per a aquestes illes i en base a açò presentam, pensam i
treballam amb una bateria de projectes. És a través d’aquest

rebost de projectes que cercam el finançament, açò ens porta
cap a un ús més racional d’aquests recursos.

L’estratègia de les Illes Balears es basa a concretar quins
són els eixos estratègics que han d’orientar les inversions que
s’impulsaran les quals, per una banda, han de contribuir a la
recuperació econòmica i social dels efectes de la pandèmia i,
per l’altra, han de configurar un nou model que garanteixi la
competitivitat i la sostenibilitat de l’economia de les Illes
Balears alhora que el benestar de tots els ciutadans de les Illes
Balears a les properes dècades i pensant en les generacions
futures, sobretot en polítiques d’ocupació, inclusió social, lluita
contra la pobresa, millora de la formació i un llarg etc.

A hores d’ara s’ha evidenciat que el futur de la nostra
economia passa per la transformació i aposta per la
sostenibilitat del sector turística alhora que per reduir-ne la
dependència i diversificar l’economia; per una empenta
decidida per la innovació i l’economia del coneixement; per
posar en relleu l’economia de les cures, salut i serveis socials;
per la digitalització; per la transformació; per la transició
energètica i per la mobilitat elèctrica, i també per la construcció
sostenible o per l’agricultura ecològica i el producte local.
També per la cultura, com no pot ser d’altra manera, com a
factor de cohesió que ha demostrat durant els mesos de
confinament ser absolutament imprescindible.

Com deia, aquests eixos estratègics sobre la nostra
economia han d’anar en concordança i per tant s’han de basar
en el Pacte de reactivació i diversificació de les Illes Balears i
també en el pla de recuperació, transformació i resiliència del
Govern d’Espanya. A través d’aquesta harmonització s’han de
concretar quins són els àmbits en els quals s’han de prioritzar
les inversions que, efectivament, volem finançar amb els fons
Next Generation EU. 

En aquest sentit, cal definir molt bé els criteris de selecció
perquè les inversions que es decideixin impulsar s’adeqüin a les
línies estratègiques marcades. Alhora és imprescindible que els
projectes seleccionats comptin amb un retorn positiu en termes
econòmics, socials i mediambientals. Per tant, haurien de ser
projectes que tenguin en consideració la rendibilitat econòmica
i social a mig i llarg termini i que facilitin la creació de llocs de
feina de mitja i alta qualificació.

En definitiva, el leitmotiv fonamental d’aquestes inversions
estratègiques hauria de ser l’augment de la productivitat de la
nostra economia via innovació, després de la seva caiguda en
picat, que és la pedra angular gran per a un futur pròsper de la
nostra societat.

Pel que fa a la Direcció General de Fons Europeus,
m’acompanya el seu director general, la situació actual ha
deixat palès que perquè la recuperació econòmica sigui real,
efectiva i responsable necessitam d’ajudes europees, açò és
evident. El seu aprofitament, però no sols és una qüestió de
quantitat d’aquests fons que rebem sinó de qualitat en els
projectes i capacitat en la gestió de la nostra comunitat
autònoma.

Per açò, aquesta compareixença ens dóna l’oportunitat
d’explicar els objectius i reptes que ens marcat per als següents

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 60 / 30 de març de 2021 1543

anys. Les Illes Balears estan preparades per afrontar aquest
repte, en tenen coneixement les autoritats nacionals i la
Comissió Europea que han vist en aquestes illes una aliança a
la qual encomanar l’execució dels recursos de contribuents de
la Unió Europea; exemple d’açò n’és el balanç dels reptes
aconseguits en els darrers anys. En els últims cinc anys no hem
retornat ni un sol cèntim d’euro al pressupost comunitari. Hem
acomplert fins a data d’avui els compromisos financers dels
programes europeus als quals som partícips. Tot açò ha suposat
que la nostra comunitat autònoma rebi uns ingressos que sumen
ja més de 180 milions d’euros. No obstant açò, no sols parlem
d’imports de les justificacions realitzades, fem referència també
a la qualitat de les inversions dutes a terme.

El nombre de projectes FEDER reconeguts com a bones
pràctiques pel Ministeri d’Hisenda és el més elevat de tot
Espanya, així és com ho constata un informe d’avaluació
realitzat per externs independents que assenyala que la regió se
situa en el primer lloc de les bones pràctiques pel volum
d’ajuda assignada al programa operatiu. 

En la mateixa línia és també el cas dels Fons
d’emprenedoria social europeu on han estat diversos els
projectes que han destacat pels resultats obtinguts, com és
l’exemple que aquest 22 de març s’inicià el seminari organitzat
per la Comissió Europea a Espanya i el Fons Social Europeu
Aprenent del Passat, Escrivint el Futur, les Illes Balears van
exposar el programa Visibles com un cas d’èxit pel seu impacte
en la millora de l’ocupació de les persones aturades de llarga
durada.

En resum, ens hem guanyat la seva confiança perquè hem
fet molt bona feina. L’equip que m’ha precedit i que ara també
m’acompanya ha tingut la capacitat d’adaptar els programes a
les necessitats que han sorgit sense caure en la comoditat
d’executar sols el que s’havia previst inicialment. El 2021 serà
l’any en què les Illes Balears executarà pràcticament la totalitat
dels fons assignats en el marc 2014-2020, i ens situarem per
sobre del 90%, açò significa que no esgotarem tot el termini per
justificar tot aquest període.

A més, cal destacar també que ja hem iniciat la programació
dels nous fons React-EU per a la reactivació econòmica i la
reparació dels danys causats per la pandèmia tan sols un mes i
mig després que el ministeri hagués comunicat l’assignació dels
300 milions d’euros al Govern de les Illes Balears. En aquest
sentit, s’ha fet un esforç addicional al pressupost del 2021 per
dotar-nos de capacitats necessàries per, amb l’ajuda d’aquests
fons europeus, reparar els danys econòmics i socials soferts a
la fi de sortir reforçats de la crisi.

La millora en la dotació d’infraestructures educatives i
sanitàries, la lluita contra el canvi climàtic, l’accés al
finançament en condicions molt avantatjoses per a les PIME o
la posada en marxa de polítiques actives d’ocupació formen
part de la prioritat d’intervenció que el Govern de les Illes
Balears ja ha tingut ocasió de traslladar a les autoritats
nacionals i comunitàries i d’aquesta forma la programació dels
fons estructurals per al període 2021-2027 es realitzarà de
manera coordinada amb la planificació estratègica regional amb
la finalitat d’aprofitar l’oportunitat que per reforçar les línies de
feina ja existents i consolidar les bases que permetin a la

societat de les Illes Balears gaudir d’una qualitat de vida
duradora i fonamentada en l’equilibri entre els tres elements de
progrés, desenvolupament i benestar: el creixement econòmic,
la cohesió social i la preservació del medi ambient.

Des d’aquesta perspectiva es prestarà especial atenció a les
mesures que tenen tendència a augmentar la competitivitat,
impulsar la inversió privada, desenvolupar sectors amb elevat
potencial de creixement, elevar la utilització de fons renovables
i l’eficiència energètica a més de combatre amb l’elevada
desocupació reduir l’amenaça de l’exclusió social i millora dels
nivells de qualificació de la població amb la finalitat de no
deixar ningú enrere, és a dir, polítiques d’escut social, unes
polítiques molt diferents de les que recordam en altres gestions
de crisi.

D’altra banda, més enllà d’aquest marc general cal acabar
de concretar un pla d’actuació que en una primera fase haurà de
tenir en compte com a mínim els següents ítems: dotació de
noves estructures organitzatives; anàlisi i avaluació de les
inversions proposades fins ara; elaboració d’un pla estratègic
que defineixi els àmbits concrets en els quals centrar l’esforç
inversor; implementació d’una eina per a la planificació,
coordinació i seguiment dels projectes estratègics, així com la
revisió dels projectes i una prospecció i dinamització dels
possibles nous projectes transformadors.

El Govern té la convicció que el camí cap a la
transformació del model econòmic i la diversificació
productiva requereix de la màxima coordinació institucional i
d’una àmplia participació de la societat de les forces polítiques
i dels agents socials, per açò és fonamental la creació d’espais
de coordinació i cogovernança adequats.

La dotació de noves estructures organitzatives de
mecanismes de gestió i sistemes de governança que s’han creat
són fonamentalment la Conselleria de Fons Europeus,
Universitat i Cultura i l’Oficina de Planificació i Coordinació
d’Inversions Estratègiques, la qual, com sabeu, és un òrgan
adscrit a aquesta conselleria; a més i pel que fa al sistema de
governança, aprofit per anunciar avui la creació de la figura
d’un comitè assessor en funcions d’assessorament al Govern en
relació amb les inversions estratègiques d’acord amb el pla
estratègic. Alhora, i amb l’objectiu de coordinar internament
l’acció de govern en relació amb les inversions estratègiques,
es preveu crear la Comissió Interdepartamental d’Inversions
Estratègiques. Aquesta tindrà les funcions de coordinar les
actuacions pel que fa a la presentació de propostes d’inversions
estratègiques entre conselleries, realitzar el seguiment de l’estat
d’execució dels projectes, identificar les possibles causes
problemàtiques i possibles solucions.

Finalment, com a òrgan de participació social i institucional
es crearà un grup de treball de fons europeus del Pacte de
reactivació i diversificació d’economia social.

Per entrar en detall i pel que fa a les funcions de l’oficina en
destacaré algunes. L’oficina és l’encarregada de la coordinació
de l’elaboració del pla estratègic que defineixi els àmbits on
centrar l’esforç, a més a més, planificarà, avaluarà i coordinarà
i farà el seguiment de les inversions estratègiques promogudes
pel Govern i la resta d’institucions i agents socials.
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Pel que fa a la composició de l’oficina, el director de
l’oficina, Joan Carrió, que avui també m’acompanya, serà el
màxim responsable. L’oficina serà integrada per professionals
altament qualificats, els quals seran seleccionats entre els
funcionaris de l’administració de la CAIB o d’altres
institucions o fins i tot professionals independents que
realitzaran la seva labor sota les directrius del director. En el
cas de l’estructura interna de l’oficina, aquesta oficina
comptarà amb una coordinació general, una unitat de seguiment
de projectes, una unitat d’anàlisi tècnica, una unitat d’avaluació
d’impacte i una unitat d’anàlisi jurídica.

Ja per acabar, senyors i senyores diputades, com esmentava
a l’inici la conjuntura actual exigeix canvis i replantejos, alhora
que dibuixa un nou repte que serà decisiu per començar a
actuar on la petjada d’aquesta pandèmia i la resultant crisi
econòmica ha colpejat de manera més forta. Per açò és
imprescindible seguir avançant i aprofundir en les polítiques ja
iniciades durant la passada legislatura; ara bé, la situació actual
-com vostès saben- obliga a qüestionar-nos quins són els
projectes que hem de tirar endavant i quines són les
infraestructures per les quals hem d’apostar.

L’arribada dels fons europeus són una oportunitat cabdal i
al mateix temps un gran repte, com ja he manifestat en diferents
ocasions.

Les...., -ja acab, presidenta- les actuacions que estam duent
a terme per fer front a aquesta situació d’emergència sanitària,
econòmica i social a diversos àmbits dins el sector públic i
privat són mesures de caràcter transversal i ens doten de les
millors eines i estructures des del punt de vista financer i
organitzatiu i poder mobilitzar el màxim de recursos per fer
front a les necessitats que genera la pandèmia.

Som plenament conscients que aquest nou plantejament i
canvi de model ha de ser impulsat des de la prudència i la
responsabilitat amb el comprimís absolut que des d’una
correcta i impecable gestió de la inversió publica, basada en la
dinamització de l’economia i la distribució de la riquesa, ens
ajudarà a sortir d’aquesta crisi i fer camí tant a curt termini com
a llarg termini.

Hem d’aprofitar aquesta resposta europea a la crisi com a
una eina, com a una via per a la reactivació i també per a la
millora del nostre model productiu i hem de fer-ho junts, no hi
ha cap dubte, entre les diferents administracions i entre tots els
sectors. Per açò comptarem amb els consells insulars i els
ajuntaments, també amb els agents socials i econòmics alhora
que és vital la col·laboració públicoprivada.

En definitiva i per concloure, en un any tan convuls, regit
per la por del demà i el dubte de què passarà avui, un any on
s’ha evidenciat que les coses senzilles, però no menys
importants i quotidianes són cabdals per a la nostra societat, un
any que ens ha reafirmat amb el que diem des de fa temps, la
necessitat de projectar cap a un món unes illes més justes, més
solidàries, més empàtiques i més humanes. 

Seria agosarat dir que canviarem aquestes illes de dalt a
baix, però haurem demostrat que tenim les eines per fer-ho i
l’esforç per aconseguir-ho. Per açò m’agradaria acabar amb una

clau positiva perquè estic convençut que el millor que podem
transmetre als ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat
autònoma és que aquestes illes tenen el potencial i les
estratègies col·lectives per sortir reforçats d’aquesta crisi i
superar, sobretot, aquests nous reptes.

Amb aquesta primera intervenció he intentat desgranar les
principals línies d’acció de la nostra conselleria pel que fa a
l’àrea de fons europeus que, com deia, pretén donar continuïtat
i seguir amb les feines ja iniciades a l’inici de legislatura, però
també amb la voluntat de traçar i forjar nous camins.

Moltes gràcies per la vostra atenció i qued a la vostra
disposició per escoltar propostes, crítiques i resoldre tantes
qüestions com em siguin possibles.

Moltes gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, conseller. Ara procediria, si voldrien, una
suspensió de màxim quaranta-cinc minuts, ho he de demanar
als diferents portaveus, si continuem o... Continuem? Estan
d’acord?

Llavors, per tal de formular preguntes o observacions, tot
seguit procedirem a la intervenció dels diferents grups
parlamentaris per un temps màxim de quinze minuts. Ho poden
fer amb una intervenció o amb dues o pot ser interactiu. Jo els
informaré cada vegada del temps que han utilitzat. 

En primer lloc, per fer les primeres preguntes té la paraula
el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
En primer lloc, moltes gràcies, Sr. Conseller, per comparèixer
avui en aquesta cambra i, en fi, moltes gràcies també al seu
equip per comparèixer en aquesta cambra com dic i comentar-
nos, parlar sobre un tema de màxim interès per a les Illes
Balears i per al conjunt d’Espanya, com és el tema dels fons
europeus.

Els nous fons europeus, els Next Generation, aquesta
partida de 72.700 milions d’euros de transferències, juntament
amb la part de préstecs fins arribar a 141.000 milions que rebrà
previsiblement Espanya i que, per tant, en fi, són unes quanties
que com vostè bé ha dit Sr. Conseller són unes quanties molt
elevades, requeriran tasques de gestió també eficaces i
permetran sense cap dubte transformar l’economia i impulsar
l’activitat econòmica que és el que tots desitjam.

El Partit Popular havia sol·licitat la seva compareixença, Sr.
Conseller, més que res per una qüestió purament informativa,
no per una labor de control, en absolut, sinó per una qüestió
purament informativa perquè del tema de fons europeus se n’ha
parlat molt, se n’ha parlat molt, però creiem des del Partit
Popular que potser hauríem de concretar un poquet i anar
transformant les grans línies, les grans paraules en qüestions
concretes, no?

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 60 / 30 de març de 2021 1545

Per tant, a mi m’agradaria, en primer lloc, parlar-li de quina
és la situació que tenim ara mateix amb la qüestió dels fons
europeus. Si no m’equivoc -vostè em corregirà, Sr. Conseller-
perquè li dic sincerament som un ignorant en aquesta qüestió i
per tant si dic alguna burrada, li dic així de clar, corregeixi’m.
Jo crec que ara mateix, el pla de recuperació, transformació i
resiliència, conegut com -amb l’eslògan, diríem- d’España
puede encara no s’ha presentat de forma definitiva a la
comissió, previsiblement es farà durant aquest mes d’abril, la
ministra Calviño es va comprometre que fos el mes de març,
però ara mateix no ens consta que s’hagi presentat de forma
definitiva. Aquest és el primer document, absolutament
necessari, per començar a arrancar aquesta primera qüestió, si
no ens equivocam després d’haver presentat el pla de
recuperació, de transformació i de resiliència per part de tots
els països, la Comissió té dos mesos per avaluar-lo, per avaluar
la idoneïtat i a partir d’allà ja podríem arrancar amb aquesta
qüestió.

Per tant, la primera qüestió que, en fi, això sembla que va
amb un poc de retard i si ara hi ajuntam que resulta que a
Alemanya, el Tribunal Constitucional alemany, doncs resulta
que fa determinades asseveracions quant a la possibilitat de
rectificar per part del govern alemany certes qüestions que són
imprescindibles per poder-ho posar en marxa, idò encara ens
preocupa més. Per tant, jo li demanaria, Sr. Conseller, en quina
situació real es troba.

La segona pregunta que li faria, Sr. Conseller, és -i repetesc,
disculpi si dic alguna cosa rara, però quin paper juga el Govern
de les Illes Balears en la gestió dels fons europeus? Perquè el
dia 30, de desembre, sí?, 30 de desembre, s’aprova el Reial
Decret Llei 36/2020, de mesures urgents per a la modernització
de l’administració pública i per a l’execució del pla de
recuperació, transformació i resiliència, i tenim la impressió,
Sr. Conseller, que els 27.000 milions d’euros que estan
pressupostats en els Pressuposts Generals de l’Estat se
centralitzen totalment i absolutament no tan sols en el Govern
central, sinó a la presidència del Govern, perquè la gestió
s’encarrega a una comissió de la que el president del Govern
Sànchez, el Sr. Sánchez és un dels integrants, els ministres, etc.,
però està, entenem, centralitzat, per això li deman quin és el
paper que juga el Govern de les Illes Balears en la gestió dels
fons europeus.

Sabem que hi ha una conferència sectorial on la ministra
d’Hisenda és la que la presideix i per tant no sabem si
exactament és una conferència sectorial de coordinació, perquè
resulta que també hi ha conferències sectorials dels propis
ministeris on no sabem qui hi va..., en fi, li he de reconèixer
que no sabem, jo almenys, no som capaç, ni el nostre grup
parlamentari, d’entendre massa bé com es gestiona això i,
repetesc, quin és el paper que juga el Govern de les Illes
Balears en aquest sentit.

Per altra banda, m’agradaria que ens pogués aclarir, vostè,
Sr. Conseller, ens ha dit tenim 5.000 milions d’euros -pot ser la
xifra no l’he apuntada bé-, però tenim 5.000 milions d’euros en
matèria de projectes. M’agradaria que ens aclarís com
canalitzaran aquests projectes perquè puguin ser finançats a
través dels fons europeus. I sobretot de quin tipus de projectes
parlam, de quins àmbits de projectes parlam; ens ha dit que

definirien un pla, una estratègia balear o un pla estratègic, està
ja definit? Aquests projectes s’emmarquen dins aquest pla
estratègic? O és que primer venen els projectes i llavors
definirem el pla estratègic? Ens agradaria que ens pogués
aclarir, en fi, perquè els projectes són essencials, en quins
àmbits hi ha projectes pensats. 

Una altra qüestió que ens agradaria demanar-li, Sr.
Conseller, és si han pensat en la possibilitat d’utilitzar...
efectivament, degué ser ja a finals de desembre que el Govern
central va definir aquests 300 milions de transferències del fons
React-EU per a la comunitat autònoma, a la secció 31 dels
pressuposts de la comunitat autònoma hi ha 100 milions
d’euros pressupostats, previsiblement podran fer una generació
de crèdit per aquests imports. Ens agradaria saber, està prevista
la transferència d’aquests imports a les Illes Balears a l’any
2021? Amb quins terminis manegen aquesta transferència del
fons? Donam per fet que aquest fons sí que el gestionarà les
Illes Balears? Quins projectes penjarien d’aquest fons, si és que
el tenen definit?

Podrien ser les ajudes directes a empreses un d’aquests...,
o sigui, si la utilització d’aquests fons es podria fer servir per
a ajudes directes a empreses que no hagin estat o que no hagin
entrat dins el CNAE del Decret Llei 5/2021? Això és una
qüestió que també hem plantejat el Partit Popular alguna
vegada en aquesta cambra, ens agradaria saber quina és
l’opinió del conseller en aquest sentit.

I llavors i ja són les darreres qüestions que demanaria i
llavors ja em reservaria un poquet de temps per a la segona
intervenció, les Illes Balears elaborarà alguna cosa semblant a
un programa operatiu per gestionar els fons? Quines previsions
hi ha de gestió de fons a les Illes Balears?

I entenc que si hi ha creada una comissió, una estructura
específica per gestionar els fons, entenc que hi haurà una
previsió de transferències que poden arribar a les Illes Balears. 

I poca cosa més, em reserv per al segon torn, si no li sap
greu. Gràcies. 

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, molt bé, moltes gràcies... Ai...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem la paraula al conseller,
Sr. Miquel Company, per tal de respondre. 

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies, presidenta i disculpi, la primera vegada no estic
gaire acostumat.

Moltes gràcies, Sr. Costa, per aquestes preguntes. Quatre,
cinc, sis..., unes sis preguntes, intentaré respondre cada una
d’aquestes i si me’n deix alguna o no la sé contestar, prego que
em disculpi i ho faré el més breument possible.
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A veure, primer de tot, ha comentat, ha demanat quina era
la situació d’alguna manera d’aquests fons, i també, la segona
pregunta era quin paper juga a les Illes Balears. En aquest
sentit, intentaré també contestar-li en una mateixa resposta, si
m’ho permet, a les dues preguntes.

La situació, ara mateix, és, com molt bé ha apuntat vostè, a
nivell estatal, el Govern estatal té fins dia 30 d’abril per
presentar a la Comissió Europea el seu pla i després hi ha dos
mesos perquè la comissió doni el feedback, respongui a la
viabilitat de l’aprovació d’aquest pla. Per tant, és molt probable
que... això ens situa aproximadament durant el mes de juny,
aproximadament, i és molt probable que a partir dels mesos
d’estiu o posteriors als mesos d’estiu es creïn els mecanismes
de finançament per tal de mobilitzar aquests fons.

És cert que hi ha molta informació que encara no s’ha donat
o es desconeix i, per tant, també permeti’m dir-li que no tenim
tota la informació que ens agradaria, ningú no la té, cap estat
membre no la té, com vostè sap hi ha moltes informacions que
es donen, i el que sí li puc dir és que el paper que ara mateix
juga Balears és un paper de preparació i de reflexió sobre tot
aquest moment que ens vindrà i totes les oportunitats que
tindrem d’ara en endavant. Per tant, per això ens preparam en
l’estructura i ja començam a planificar i a rebre tots els
projectes que puguin ser finançats a través d’aquestes
convocatòries, que encara tampoc no sabem quines seran les
definicions, les bases d’aquestes convocatòries, per tant, seria
una mica agosarat per part meva dir-li de quina manera es
canalitzaran quan encara no ho sabem del tot.

Es preveu que siguin convocatòries competitives, de
concurrència competitiva, una part, i l’altra part segurament
seran projectes que el mateix Govern, en teoria, més o manco
la meitat es puguin desenvolupar per part del mateix Govern.

Pel que fa a les convocatòries en les quals les comunitats
autònomes poden ser beneficiàries, comunitats autònomes,
institucions privades, etc., és on hem d’estar preparats també
per tenir els millors projectes, com a concurrència competitiva,
doncs perquè puguin ser finançats, evidentment. I aquests
projectes que vostè comentava si podia definir una mica els
àmbits, el tipus i els àmbits, doncs evidentment van en la línia
del que marca Europa i del que marcarà l’Estat espanyol, com
no pot ser d’altra manera, o sigui, seria inintel·ligible que
presentéssim projectes que anessin en contra dels criteris, de les
palanques, dels components del qui paga, del qui d’alguna
manera aporta tots aquests fons i, per tant, són projectes i són
línies estratègiques en matèria d’energia, de mobilitat,
d’innovació, de recerca, de cohesió territorial, de salut,
d’educació, totes aquelles, com he dit a la meva primera
intervenció, línies estratègiques les quals puguin diversificar
l’economia i puguin ser palanques de transformació.

Els fons Next Generation no són uns fons purament per
combatre els efectes de la pandèmia, que, en certa part, també,
són uns fons, com he dit abans, més de transformació i de visió
de mig i llarg termini per a una real transformació, no només de
les Illes Balears, sinó de la mateixa Unió Europa. Per una
vegada, la Unió Europea aposta per fer una política també de
reindustrialització i de la indústria del coneixement per no
haver de dependre tant de certs sectors que veiem en aquest cas

més colpits, sobretot en aquest cas a Espanya i a les Illes
Balears, en concret, com pugui ser el sector turístic.

Pel que comenta del Pla estratègic, nosaltres el que fem ara,
també per intentar ser el màxim d’àgils i eficients, és treballar
amb els plans, amb els documents que s’han elaborat fins a
hores d’ara, no plantegem una nova redacció d’un pla
estratègic, el qual ens condicioni, setmanes o mesos de retard,
per tant, el que volem és ser el màxim d’àgils; i hi ha una feina
feta, ja sigui amb els horitzons 20-30, ja sigui amb el Pla de
reactivació, ja sigui amb el Llibre Blanc del CES, mesures 20-
30, o amb diferents qüestions sectorials que es puguin haver
plantejat abans de la crisi de la pandèmia. De tots aquests
documents elaboram un compendi de les línies marc, de les
línies estratègiques, evidentment s’hi haurà de posar una visió
postpandèmia, com no pot ser d’altra manera, i aquest
document que treballam es treballarà també, es nodrirà, es
discutirà i s’intentarà cercar tot el consens possible dins el
Pacte de reactivació i també amb els agents socials i
econòmics.

Evidentment, independentment que vostès no siguin al
Pacte de reactivació, també el convid a poder treballar
conjuntament dins aquest document estratègic.

I aquest document estratègic, evidentment, és el que marca
les línies, el que marcarà el paraigües amb el qual s’han
d’alinear tots els projectes que es presentin a la comunitat
autònoma per part del Govern i, com que es debatrà i es
discutirà també dins el Pacte de reactivació, doncs evidentment
amb el consens dels consells insulars, de la FELIB i de totes les
administracions públiques. I oferim, evidentment, no podem
obligar, sinó que oferim al sector privat també treballar
conjuntament dins aquest pla estratègic, dins l’Oficina de
Projectes Estratègics per tal d’aportar tot el coneixement, totes
les sinèrgies possibles i necessàries. I jo crec que un element
molt important en la recerca d’aquestes sinèrgies, treballar en
projectes que puguin ser de col·laboració publicoprivada,
perquè és un dels elements que la comunitat europea ha marcat
com a prioritaris.

Per tant, observam com hi ha diferents projectes, idees,
qüestions que se’ns plantegen que venen de diferents sectors,
tant sigui de l’àmbit públic com de l’àmbit privat, i que
considerem que es poden treballar conjuntament i per tal de
tenir una potència i una major possibilitat de finançament per
part de la comunitat europea.

Comentava vostè també sobre els fons React-EU, si la
comunitat gestionarà directament o no, el Govern gestionarà
directament els fons React-EU, com he dit abans tenim una
àmplia experiència en la gestió d’aquests fons, d’aquests tipus
de fons, i són fons que majoritàriament van destinats, aquests
sí, d’alguna manera a compensar els efectes que ha tingut
aquesta pandèmia en matèria de sanitat, d’educació, de benestar
social, en infraestructures i necessitats que té la comunitat
envers els seus ciutadans i ciutadanes.

I també demanava si a les Illes Balears es crearà un
programa operatiu, evidentment hi treballam, ja treballam amb
tota la planificació i tota la comunicació. He de dir-li que el
document que es va elevar a la Comissió Europea per tal de
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definir el nostre projecte respecte d’aquests fons React-EU ja
ha rebut resposta de la Comissió Europea i és totalment
positiva i alineada amb les seves pretensions.

Jo crec que li he respost més o manco totes les qüestions, si
no disculpi’m i a la propera intervenció recordi-m’ho i intentaré
respondre el que m’hagi pogut quedar sobre la taula.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passem ara el torn al següent
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Antònia Martín.

Perdó, perdó, abans he de dir al Sr. Costa que ha utilitzat 7
minuts, 51 segons del seu temps.

Li don la paraula a la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Benvingut conseller i també benvingut
tot l’equip que avui l’acompanyen, bones tardes diputats i
diputades, juntament amb el personal de la cambra.

Efectivament, conseller, som davant d’una gran oportunitat
que sorgeix del canvi de la lògica de l’"austericidi" i d’entendre
què significa la pandèmia, com sortir-ne’n i realment com es
poden aplicar polítiques d’estímul importants per a la
ciutadania i també per al futur d’Europa.

Hem de sortir amb una economia diferent, coincidim amb
gran part de la seva exposició, evidentment necessitam una
economia robusta i des d’un vessant ecosocial, amb una
perspectiva de gènere imprescindible. I ens preocupa, ens
preocupa perquè disposam de recursos que hauríem de poder
invertir i ens trobam amb una administració que ve d’anys de
desinversió i d’una organització que no estava orientada
precisament al compliment de projectes, una mica a l’estil del
que va passar a les universitats quan es va implantar el Pla
Bolonya, canviar de la lògica de la classe presencial a aquella
basada en l’adquisició de competències. I per això fan falta
canvis, no només de mentalitat, sinó també la inversió en
recursos humans i materials.

Vostè ha exposat les grans xifres i a nosaltres una de les
qüestions que ens preocupa és la capacitat d’elaborar projectes
i també d’executar-los, perquè fins ara és cert que dins la
comunitat autònoma no s’han hagut de retornar recursos a la
Unió Europea, s’han pogut executar, perquè ara ens trobam
amb unes dimensions que són molt importants i per a les quals
l’administració pública des de la comunitat autònoma, consells
i ajuntaments poden tenir dificultats per la manca, precisament,
de recursos humans a l’hora de poder-los dur a terme.

Ens ha semblat important les qüestions que vostè planteja
de coordinació interinstitucional, absolutament imprescindible,
i també la col·laboració amb el sector privat; però no hauria de
ser el sector privat una sortida a aquella manca de capacitat
d’execució de l’administració pública.

Li volíem demanar en relació amb els diferents projectes,
vostè ha comentat més de 250 del Govern, 350 d’altres
institucions i del sector privat, amb un total presentat en aquests
moments de 59 manifestacions d’interès, voldríem saber si pot
agrupar a grans trets quines manifestacions d’interès ja han
estat presentades.

En relació amb l’augment de la competitivitat, absolutament
d’acord, però també hem de tenir en compte aquesta inversió en
la societat, en no deixar ningú enrera i en aquest vessant molt
important de reducció de les desigualtats amb aquesta inversió
que es podrà fer, amb la potenciació de noves estructures que
permetin aglutinar els esforços i realment aconseguir els
objectius, perquè aquests doblers no acabin en un pla E, segona
fase, per dir-ho de qualque manera, sinó que realment es puguin
executar i donin els resultats que tots esperam.

En relació amb l’Oficina de planificació, vostès n’ha fet
esment i l’ha comentada una mica per damunt, ha parlat de
professionals qualificats i nosaltres li volem demanar sobre els
perfils que tendrà aquesta oficina, a grosso modo si ens pot
ampliar aquesta qüestió.

En relació amb els 415 milions del Next Generation que
estan agrupats en dos blocs, en primer lloc, 200 milions per a
mercats sostenibles; un altre de potenciació de comerços a
zones rurals menors de 2.000 habitants; enfortiment de zones
turístiques altres 100 milions a partir del 2022 i la millora
digital, i li volíem fer una pregunta molt concreta en relació
amb els mercats sostenibles, en aquest tipus de línies de
mercats sostenibles, que han de ser projectes desenvolupats per
ajuntaments, amb un mínim de 3 milions d’euros.

Volíem saber com veuen vostès, des de la conseller, aquest
tipus de projectes i si tenen alguna línia, si pensen dins aquest
pla estratègic o de qualque manera treballar sobre aquesta
qüestió. És una cosa que als municipis els interessa molt.

També ens interessaria saber quina serà la fórmula exacta
de cofinançament d’aquests projectes entre autonomies i
ajuntaments, si ja han marcat qualque línia o es coneix.
Entenem que també ens trobam en una situació un poc
preliminar i que hi ha qüestions que encara no se saben, vull dir
que entendrem també que a qualque pregunta de les que li
formulam vostè ens digui que és una qüestió que encara no s’ha
definit per part de la Unió Europea o perquè també s’ajusta des
del Govern.

I una altra pregunta, i amb aquesta acabaria el meu primer
torn, és que tenim demandes, tant per part dels ajuntaments
com dels consells insulars, en relació amb les direccions de
projectes, estan preocupats a l’hora de..., poden més o manco
encabir o tenir personal per poder executar els projectes, però
els preocupa molt aquesta direcció. I li volem fer arribar
aquesta proposta o aquesta petició de si hi haurà qualque tipus
de suport, coordinació, orientació per part de la conselleria per
poder ajudar els ajuntaments a dur endavant aquesta tasca.

Amb això acabaríem el primer torn. Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Respon el representant del
Govern.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, diputada. Bé,
gràcies per la seva intervenció també i per alinear una mica
aquestes visions per part del seu grup amb aquesta conselleria,
amb les necessitats que he esmentat i del repte al qual ens
enfrontem.

Jo d’alguna manera sí que li diria que, tot i ser conscients
del repte, com dic, i de l’oportunitat històrica que tenim, sí vull
fer una defensa d’aquests govern, però sobretot de les
estructures i dels mecanismes dels quals disposa la comunitat
autònoma, sobretot perquè els fets demostren que som una de
les comunitats autònomes amb més experiència i amb més
capacitat per gestionar fons europeus, no només com els que he
esmentat sinó també a nivell de fons europeus agraris, de
diferents vessants, i que, per tant, suposen una part molt
important del finançament d’aquesta comunitat autònoma i que
van directament a projectes, a empreses, a institucions. I, per
tant, m’agradaria ser positiu en aquest sentit i m’agradaria que
no hi hagués dubtes en el sentit de la capacitat que té la
comunitat autònoma per fer front a aquestes qüestions.

Ara bé, és cert que els cossos funcionarials i administratius
de la comunitat autònoma, com també dels consells insulars,
com també dels ajuntaments, poden tenir, és evident que poden
tenir certes dificultats per gestionar aquests fons que es
transformen en projectes ambiciosos de transformació, que en
cap cas no estan pensats per ser una font d’inversió, com va ser
en el seu moment el Pla E, d’obres i d’infraestructures, sinó que
han de ser projecte, com sap, que tenguin un impacte en el
temps i que generen i transformin economia, a aquestes
dificultats s’hi afegeix el breu termini que hi ha per poder-se,
no només executar, sinó justificar i pagar, que parlam del 2026.
I sobretot si tenim en compte aquests períodes quan parlam de
polítiques econòmiques i sobretot industrials, on les passes es
compten per anys i, per tant, aquí hem de ser capaços de poder-
ho gestionar, no només l’administració, sinó també el sector
privat, també el sector privat té algunes dificultats i algunes
qüestions que també suposen un repte per a ells.

Per açò estam i volem i tenim la voluntat i per açò ho hem
fet d’estar al seu costat, tant al costat de les conselleries
d’aquest govern, com també dels consells insulars, com també
dels ajuntaments, com també de les associacions d’interès
empresarial, com també d’alguns projectes que es puguin
presentar per part de cooperatives i d’agents socials i
econòmics, tant en l’acompanyament, en la revisió, en les
aportacions, en els (...) que té aquest grup, aquesta conselleria
i aquesta oficina per tal de millorar aquests projectes i que
puguin tenir una major puntuació a l’hora de ser competitius.

Permeti’m que no li parli de projectes específics en les
qüestions de les manifestacions d’interès perquè responen a
molts d’àmbits, a moltes qüestions, no són unes presentacions
que s’hagin fet a través d’aquesta conselleria, si no, no tendria

cap problema a fer-ho, n’hi ha de l’àmbit públic, de l’àmbit
privat, però tots responen, el que sí li puc dir és que d’alguna
manera els projectes que tenim de moment, que observam i que
podem comentar amb els diferents agents implicats, tots
responen a aquesta voluntat de creació d’una nova economia,
d’una major resiliència i amb una visió esperançadora, jo diria,
ens alegra i ens congratula que tant siguin del sector públic,
com també del sector privat, jo aquí hi faig un especial èmfasi,
han entès molt bé que la destinació d’aquests fons han d’anar
per la via de tenir un impacte econòmic, però també ha de tenir
un impacte social i mediambiental i, per tant, jo particularment
estic molt satisfet que també el sector privat aposti per
projectes que tenen tots aquests components.

Pel que fa a l’Oficina de planificació i coordinació de
projectes estratègics, em deia si podia d’alguna manera, crec
que ha comentat, concretar una mica més els perfils d’aquestes
figures. Jo li puc dir que són perfils purament tècnics i
prioritàriament funcionarials, per tant, persones expertes de la
comunitat autònoma, expertes en la gestió de fons i la gestió de
projectes que puguin treballar de manera coordinada amb els
diferents equips, tant l’equip de la Conselleria de Fons
Europeus, com les diferents conselleries, com les diferents
institucions i empreses, per tal com li deia d’aportar totes
aquestes visions, per això hi ha la unitat tècnica, la unitat
jurídica, la unitat d’impacte, la unitat de coordinació i
l’econòmica.

Després pel que fa a la visió dels mercats i de les iniciatives
del mercat sostenible. Evidentment el que diré ara sona molt a
tòpic, però tots els projectes, les visions, els camins, els fulls de
ruta que facem, o seran sostenibles o no seran, per tant, totes
aquelles qüestions que es plantegin des d’aquest punt de vista,
aquesta conselleria la veu positiva, evidentment no és l’únic
component el qual s’analitzarà per donar suport a un altre
projecte. Ja ho he dit també en diferents ocasions i segurament
que ho hauran llegit o escoltat, no es tracta d’abandonar cap
tipus de sector d’un dia per l’altre, això seria una
irresponsabilitat per part del Consell de Govern, que
evidentment no farem i jo crec que en això estarem d’acord, es
tracta de millorar, de professionalitzar, de modernitzar tots els
sectors i evidentment també el sector turístic.

La fórmula exacta de finançament, aquí és on no li podré
respondre, vostè mateix també ho ha apuntat, aquestes fórmules
de finançament o les fórmules que prevenguin de les bases que
s’aniran generant a través de les diferents convocatòries encara
no les coneixem i no les coneix ningú. He tingut oportunitat de
parlar amb diferents responsables de comunitats autònomes i
estan també amb aquest dubte i estan igual que nosaltres en
aquest sentit.

I pel que fa a les direccions dels projectes, que comentava
també per part dels ajuntaments i dels consells insulars, sí ho
tenim en compte, ho tenim previst i ho estem treballant també
amb aquest cos normatiu que li explicava, que intentarem que
sigui una normativa que també ajudi a prioritzar, agilitar i
donar eines a les diferents administracions, per tal de tenir totes
aquestes necessitats cobertes. Això és molt important, perquè
políticament podem estar d’acord amb unes qüestions o unes
altres, però a nivell tècnic i a nivell de gestió dels fons
europeus, jo crec que tots els que som en aquesta sala tenim
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companys a ajuntaments, a consells insulars, a diferents àrees
de gestió i tots tenen la mateixa preocupació i tots tenen les
mateixes dificultats, per tant, és imprescindible que puguin
comptar amb unes eines que els ajudin a agilitar, a prioritzar i
a treballar per poder desenvolupar aquests projectes, perquè si
d’alguna manera ens perdem en la primera fase d’execució,
d’anàlisi, de llicències, de qüestions que evidentment s’han de
respectar per les normatives sectorials i que en cap cas no
posem en dubte, però sí que necessitam que a l’entrada dels
projectes de la presentació de les convocatòries, tota la part
burocràtica sigui el més àgil i el més eficient possible i també,
perquè no dir-ho, la mínima possible, sempre i quan
s’acompleixin totes les garanties legals i jurídiques que la
normativa general i la normativa sectorial estableixin. 

Crec que més o manco li he respost a totes les qüestions.

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr Conseller. Sra. Martín ha consumit 5
minuts, 55 segons, li queden 9 minuts i 45 segons per a la seva
segona intervenció. 

Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Marc Pérez-Ribas, per un temps de 15 minuts, en una o en dues
intervencions. Gràcies.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, primer de tot benvingut Sr.
Company, Sr. Pindado, Sr. Carrió i les persones del seu equip
que són a l’altra sala. És una compareixença que és molt
pertinent en aquest moment, perquè és quan s’inicia ja tot el
procés de gestió i encara que no estigui tot ja aclarit, però sí
que convé ja assentar les bases de com des de la comunitat
autònoma es gestionaran la quantitat ingent de projectes i de
feina que hi haurà per tramitar tots els projectes Next
Generation.

La seva conselleria, una conselleria nova, específica per
gestionar aquests projectes i aquí és on ja començam a tenir els
primers dubtes. Vostè gestiona Universitat i Cultura i
evidentment gestionarà els projectes europeus amb aquestes
direccions generals que té, però no gestiona totes les
competències d’innovació de les Illes Balears, una innovació
que ha d’estar molt lligada amb la major part dels projectes o
fins i tot de les manifestacions d’interès que es presentin,
perquè és el que marcarà el futur de la nostra societat, i hi hem
d’estar molt a sobre. I que jo sàpiga, Innovació no ho du vostè,
com tampoc determinades àrees, direccions generals, com
emprenedoria, que també podria ser molt interessant que
estigués dintre tot del mateix paraigua. Per això li volia
preguntar, quina és la seva opinió sobre aquest punt.

Evidentment aquests projectes i vostè ho ha dit, han de ser
projectes transformadors els projectes que es puguin acollir als
fons Next Generation EU, per a una economia verda, digital i
social. Però no oblidem que són projectes competitius i n’hem
parlat, i si bé i vostè ho ha dit, a les Illes Balears tenen cert grau
d’èxit en gestió de fons europeus, ha comentat els 180 milions

en els darrers 5 anys, aquests fons europeus que ha gestionat la
comunitat autònoma principalment han estat FEDER o
projectes no competitius; en els projectes competitius, bé jo ara
fa anys que no duc els comptes, però fa 4 o 5 anys sempre
estàvem molt per davall de la mitjana que ens tocaria per PIB
de la nostra regió. Si agafàvem tots els fons de projectes
competitius que hi havia a Europa i ho dividíem pel nostre PIB,
sempre estàvem a les Illes Balears molt per sota del que ens
tocaria en projecte competitiu. 

I seria molt negatiu que en aquesta remesa de fons europeus
Next Generation, ens tornés passar el que ens ha passat en
altres períodes. Així, fent un càlcul aproximat, dels 72.000
milions d’euros, ens podrien tocar entre 2.000, 2.000 i busques
d’euros per a les Illes Balears si fos proporcional, que no ho
serà proporcional. Per tant, jo no sé si des del Govern hi ha
alguna fita, alguna idea de què seria un èxit o què no seria un
èxit de projectes aconseguits i tramitats dintre de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, dins dels 70.000 milions que li
corresponen a Espanya.

S’ha parlat del pla estratègic, pla estratègic que ha de ser
qui faci de guia de tots aquests projectes que finalment es
presentin a Madrid per ser avaluats i per ser aprovats o no. Ja
ho ha dit el Sr. Costa, això al final dependrà d’un Consell de
Govern o d’uns ministres que esperem que realment cerquin el
millor per a les Illes Balears, però, és clar, tampoc no dependrà
molt de nosaltres i no sabem exactament quins projectes, o de
moment encara no tenim els criteris per a quins projectes
s’acceptaran i quins no s’acceptaran; jo estic segur que des del
Govern balear es farà una feina divulgativa i s’explicarà a
Madrid quins són realment els projectes que més ens interessin
i que siguin més positius per al nostre futur.

Aquest pla estratègic no parteix de zero, i això ho ha dit
vostè, perquè ja tenim un històric de plans estratègics de les
Illes Balears, bé, que jo conegui hi ha el RIS3, el d’estratègia
intel·ligent de les Illes Balears, que justament ara finalitzava el
període del darrer que es va renovar el 17, sí, va quedar al 14
i al 17 es va renovar i al 21 finalitzava el seu termini.

Supòs que tot això anirà lligat perquè aquest document
també és un document ex ante per poder accedir als fons
europeus competitius i el que caldria és que tot estigués alineat
al pla estratègic i a l’estratègia d’especialització intel·ligent de
les Illes Balears.

I també han sortit, no només a Europa s’ha proposat els fons
Next Generation UE sinó que, a més a més, hi ha el fons
Horitzó Europa, que crec que són 90.000 milions d’euros que
ja es comencen a presentar, i aquí també nosaltres de forma
competitiva hauríem de presentar projectes per poder accedir
a aquestes ajudes i a aquests fons europeus, tenint en compte
que aquesta altra forma d’accedir a aquests projectes ha de ser
amb partners d’altres regions europees, i tot això significaria
una gestió que el Sr. Pindado segurament coneix molt bé, i és
prou complicat, i que podríem aprofitar la seva infraestructura
per impulsar-ho.

Bé, finalment, vostè ho ha manifestat, ho ha comentat, que
faran una oficina de coordinació de projectes amb personal
principalment format per funcionaris i per professionals
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independents, aquesta és una de les reivindicacions que el
nostre grup parlamentari ja havia fet des de l’inici de la gestió
d’aquests fons, per tant, n’estam satisfets. I bé, no sé si ja
està..., sé que està, pel que ha sortit en premsa, estan reclutant
funcionaris per formar aquesta comissió, no sé en quina
situació es troba ara. I supòs que, i ho ha comentat dintre del
Pacte de reactivació, també podran entrar-hi les patronals i tots
els que formam part del Pacte de reactivació.

Bé, únicament, és clar, estam en un tema de terminis
important, es parla que el 30 de juny ja serà el moment, perquè
ho ha dit per terminis, no?, el 30 d’abril es presenta el pla,
passaran dos mesos i ja començarem a avançar amb els
mecanismes de finançament. Anem justos, anem justos perquè
aquí la situació econòmica és dramàtica i ens alleuja un poc
aquesta injecció de 850 milions que ens ve a través del Decret
Llei 5/2020, però és important que es presentin ja projectes,
encara que sigui només el seu anunci, perquè la gent, les
persones que intervenen ja vegin si els seus projectes tiraran
endavant o no. 

Vostè ha parlat de la col·laboració publicoprivada que,
evidentment, considera el nostre grup parlamentari fonamental
perquè totes aquestes polítiques tenguin èxit ha d’estar lligada
que les empreses privades de les Illes Balears vegin que les
seves accions tenen beneficis i que reben..., dóna vida i dóna un
futur a l’economia de les Illes Balears i que es genera progrés.

És cert que el turisme actualment és el sector que
monopolitza la major part de la nostra activitat econòmica, però
això no significa que s’hagi de demonitzar i s’hagi de deixar de
banda en tots aquests projectes. O sigui, el que seria lògic, crec,
no sé si vostè està d’acord amb això, és que una gran part dels
projectes que es presentin tenguin certa relació amb el turisme
perquè a partir d’un turisme enfortit sí que es pot fer una
diversificació econòmica, però si ens carreguem el turisme a les
Illes Balears partiríem no de zero, de negatiu. Per tant, hem de
trobar projectes que transformin el turisme en un turisme tal
com marquen les directrius del Next Generation, verd, digital,
social, però el turisme ha de formar part de la major part dels
projectes per a partir d’aquí sí ja plantejar altre tipus de
diversificació econòmica.

I era preguntar si aquesta és la filosofia també de la seva
conselleria. 

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, moltes
gràcies, Sr. Pérez-Ribas, també per la dinàmica sempre que
estableix el seu partit en aquest aspecte amb aquesta
conselleria.

És clar, els primers dubtes que a vostè li sorgeixen i que em
comentava, que no gestionam directament les competències
d’innovació i això tal vegada amb els fons europeus no queda
prou encaixat, prou alineat. Miri, jo entenc la seva preocupació,
però els fons Next Generation de la manera que estan
establerts, de la informació que disposam, una informació
totalment pública, allà on s’establiran els principals
mecanismes de finançament van a unes àrees totalment
específiques, però transversals, per tant, això és important
perquè aquesta conselleria que gestionarà fons europeus, però
que serà una oficina..., perdó, serà una conselleria sobretot de
coordinació transversal, tant la Unió Europea com el Govern
d’Espanya, quan marca on aniran prioritàriament aquests fons,
pugui ser medi ambient, energia, salut, model econòmic,
turisme, habitatge, etc., és clar, des d’aquesta conselleria
tampoc no es gestionen aquestes àrees i són àrees prioritàries
on han d’anar els projectes. Per tant, amb això li vull dir que no
ha de ser un impediment que no gestionem innovació, perquè
tampoc no gestionem transició energètica i, principalment
aquests fons, amb caràcter global aniran destinats a finançar
projectes de transició energètica, com molts altres. 

El que sí està clar és que els projectes que es presentin han
de tenir un caràcter innovador, han de tenir una visió totalment
innovadora, per això, l’anàlisi tècnica que es faci d’aquest
projecte ha de tenir un component innovador, si no, no serà
d’alguna manera un projecte, però innovació no des del punt de
vista només de suport de les startups, de creació
d’infraestructures adients per al desenvolupament de la recerca
i de la innovació de les Illes Balears, sinó innovació també en
matèria de salut, en matèria energètica, en matèria turística, en
matèria de tot, perquè la innovació és un component transversal
i no sectorial.

Seria per part meva crec que agosarat i una mica
irresponsable d’alguna manera dir quins serien els imports pels
qual estaríem satisfets, seria un èxit. La creació d’expectatives
crec que ara no ens beneficia a ningú, evidentment. Li confés
que personalment som molt competitiu i, per tant, vull els
màxims fons possibles per a aquestes illes i en aquesta línia
treballarem i per això volem que els màxims projectes que es
presentin, o tots els projectes que es presentin, tenguin la
capacitat de ser competitius i tenguin la puntuació necessària
per ser executables. No només depèn de nosaltres, com vostè
sap, però crec que ara mateix hem de posar l’esforç en la
capacitat de creació d’aquests projectes, de l’anàlisi i de la
presentació. Això per a mi crec que seria centrar-nos en aquesta
primera fase i no a pensar en com de malament, com he dit
abans també a la companya, o els riscos que podem córrer o
com de malament ho podem fer, el que no aconseguirem, crec
que ens hem de centrar a fer bé totes les passes que tenim al
davant, que són moltíssimes.

Després m’ha parlat dels criteris. És clar, els criteris són els
que són, de moment coneixem els que coneixem, els que
tothom coneix, els que ha marcat la Comissió Europea i que ha
marcat el Govern estatal i amb els quals nosaltres ens sentim
totalment alineats, des de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, són uns criteris que van molt en la línia de la necessitat
d’aquestes illes i, per tant, independentment de la política o
dels colors polítics perquè evidentment el pensament que pugui
tenir Europa no té perquè, vostè ho sap, no?, que és un model
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molt més liberal no tan..., socialdemocràcia, però tothom
convergeix que s’ha d’anar cap a aquestes línies i cap a aquests
criteris que es definiran també evidentment tant al pla que
presenti Espanya a Europa com després amb les bases que es
desprenguin de les convocatòries sectorials. 

També ha comentat la qüestió competitiva, no?, de si serem
capaços de gestionar-ho o tal... Jo aquí li faig la mateixa
reflexió, hi haurà una part d’aquests fons que seran competitius
i d’altres que no seran competitius, es canalitzaran a través de
les conferències sectorials. Amb els competitius, competirem,
i amb els de les conferències sectorials competirem i
negociarem, per tant, anirem a per totes en aquest sentit, i
Balears jo crec que té uns grandíssims professionals, uns
grandíssims equips per poder competir amb garanties amb
aquests projectes.

Comentar-li que sí, com diu vostè, ara l’estratègia RIS3
arribava, ha arribat, en el marc de la temporada, a la seva fi i
ara s’ha de tornar generar, estarà feta per a aquest any i per tant
açò és una estratègia que depèn més de la Conselleria de Model
Econòmic, però treballam conjuntament amb ells per tal
evidentment d’anar coordinats i alineats amb l’estratègia RIS3
perquè això, evidentment, condiciona moltíssim tots els
paràmetres i tot el treball que facem des d’aquesta conselleria,
no només per als Next Generation que és una qüestió
conjuntural, sinó per tots els programes operatius que hi pugui
haver i diferents fons de finançament, és a dir que ara els arbres
no ens han d’impedir veure el bosc, no sé com ho diuen.

Vostè ha dit que anam justs. Jo amb aquesta reflexió no hi
estic del tot d’acord, perquè no anem malament a nivell de
terminis, això ho dic des del punt de vista de la conselleria i de
la comunitat autònoma, no hi ha cap altra conselleria que
tingui..., -perdó-, no hi ha cap altra comunitat autònoma que
tingui més avançada la feina que nosaltres en aquest sentit. N’hi
haurà que hauran presentat els seus documents públicament
però no deixa de ser una publicació, una conferència pública,
sense tenir coneixement de com es regiran les bases, per tant és
la seva estratègia, les he seguides totes, tenc tots els documents,
les he estudiades totes, n’hi ha de més tècniques i n’hi ha de
més polítiques i tots sabem també a què jugam i en quins marcs
temporals ens movem, i hi ha altres comunitats que no se’n sap
pràcticament res de l’estratègia que treballen o de les
estructures que creen per desenvolupar tots aquests projectes.

Per tant, creiem que anem pel bon camí, però, això sí, no
ens hem de despistar ni un minut i per això totes les qüestions
que anem..., portem un mes i busques, un mes i mig de
conselleria, d’aquesta nova conselleria i, per tant, anem creant
tal com vam dir l’oficina, treballant amb els (...), treballant amb
diferents qüestions, amb el pla estratègic, per tal que quan
arribi estiguem preparats, el complicat seria que arribés i ens
agafés amb el peu canviat i no haguéssim fet totes aquestes
tasques. 

I jo no sé si em pertoca o no valorar si una major part
d’aquests fons han d’anar per al sector turístic o no,
sincerament no li puc respondre a això, el sector turístic -com
vostè sap- és eminentment privat, està en mans privades i, per
tant, jo evidentment el que sí faig és animar el sector turístic a
presentar projectes i a presentar estratègies per a la

modernització, la digitalització, la transformació ecològica dels
seus establiments, del seu sector, i aquí tenen la porta oberta
evidentment, com ja els he manifestat, tant a la conselleria com
a l’Oficina per treballar conjuntament aquests projectes. Crec
que des d’una visió global i àmplia d’aquesta conselleria i del
Govern de les Illes Balears es poden treballar projectes que
millorin la comunitat autònoma en matèria turística, de
producte turístic, de pol d’atracció turístic, però també sumant
altres sinergies, altres components, altres sectors, perquè, bé,
com he dit abans no depenguem sempre del sector turístic i
evidentment mai en les meves paraules no trobarà una
demonització ni una crítica simple, i jo diria que no oportuna,
al sector turístic perquè no pertoca, per tant, el que pertoca és
ser seriosos i responsables i treballar per a un millor futur de les
Illes, sigui dels sectors que siguin. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Pérez-Ribas ha utilitzat...,
li queden aproximadament 4 minuts del seu temps. 

Passem ara el torn a la portaveu del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a l’equip, conseller,
director general, director de l’Oficina, també, ja, enhorabona
per aquesta gestió del fons europeu que s’ha demostrat també
que la liquidació del 2020 ha mostrat que ha augmentat el
superàvit de la..., quan s’han produït aquests fons perquè hi ha
hagut una major certificació i, per tant, ha augmentat el crèdit
de la comunitat autònoma, crec que ja ho ha comentat vostè
però bé crec que també ho hem de reconèixer.

Moltes de les qüestions que pensàvem plantejar jo crec que
s’han respostes perquè ja els companys que m’han precedit ho
han fet, per tant aniré un poquet... potser seré més breu.
Nosaltres, evidentment, des de MÉS per Mallorca el que
consideram és que les Illes Balears no poden quedar al marge
d’uns projectes que precisament ens poden definir un nou
model i no només perquè ens hi jugam la recuperació
econòmica, sinó també la transició ecològica així com la
transició digital i la social, i també perquè està en joc tenir una
societat més justa, igualitària i sostenible, perquè tenim un
índex de desigualtat molt elevat, tenim encara molts de reptes
pendents i moltes qüestions a fer.

Per tant, també consideram que en aquest sentit, en aquests
fons hi han de jugar un paper prioritari la Universitat, la
recerca, etc. Nosaltres no coincidim amb el Sr. Pérez-Ribas que
ha dit que s’havia de donar un paper prioritari al turisme,
evidentment el turisme ha de fer el seu paper i si hi ha projectes
que entren dins el marc que són aquests fons, evidentment, però
el turisme mai no ha fet mai de palanca per canviar el model
econòmic d’aquesta comunitat, i jo crec que hagués estat
oportú que ho hagués fet, perquè és un sector que ha tengut
molts de beneficis, ha tengut molts de guanys però no ha
apostat mai per dedicar aquests beneficis a diversificar
l’economia de les Illes Balears o a reinventar, per tant, jo crec
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que està bé tenir-lo en compte però evidentment per a nosaltres
les prioritats són unes altres i des de MÉS per Mallorca ho
diem clar. 

Sí que també és vera que ens preocupa que el nostre teixit
empresarial és més de petites i mitjanes empreses, no és de
grans empreses, ens preocupen totes aquestes de vegades
notícies o informacions que arriben, que les grans empreses
faran un acaparament d’aquests fons o que es tendrà...,
evidentment tenen més oportunitats, nosaltres sabem que la
PIME en això també ha mostrat, ha manifestat aquesta
preocupació perquè el nostre teixit realment és un teixit molt en
petit, tallat en petites empreses i no hi ha aquestes grans
empreses, a no ser que siguin les grans cadenes hoteleres, tret
d’això no hi sol haver grans empreses. Per tant, també és un
tema que ens preocupa i també volíem demanar a veure quin
esforç es farà per tenir-les en compte i perquè arribi a aquestes
petites i mitjanes empreses que són la base de la nostra
economia en general. 

També s’ha dit que..., jo entenc que en aquest moment no
es pot parlar de calendari concret, però sí si tenen qualque
previsió de quan podria estar aquest Pla estratègic a les Illes
Balears, una previsió; evidentment entenem que en aquest
moment no es pot donar una data concreta però sí a veure si es
podria esplaiar un poc més amb el tema d’aquestes previsions
temporals, de fons i tal. 

Creiem que aquests fons són una oportunitat única,
inajornable d’aquesta transició de model, com hem dit, i jo crec
que vostè també ho ha dit a la seva intervenció, les qüestions
tecnològiques, energètiques són bàsiques, com he dit també la
recerca, el coneixement, la transferència del coneixement i la
innovació. 

També nosaltres des de MÉS per Mallorca creiem
important una bona governança, imagín que tot aquest
desenvolupament que ens ha dit, que ens ha anunciat, de
comissions o de consell assessor va en aquest sentit, nosaltres
creiem que serà molt important que hi hagi una bona
governança, dissenyar-la, però també que funcioni, vull dir que
al final sigui efectiva, però també molta transparència.

Sí que li volíem demanar si tenen pensat qualque instrument
de transparència en el sentit de donar a conèixer, d’alguna
manera difondre aquest element de transparència també ens
sembla molt important i també que s’hauria de desenvolupar o
almanco s’hauria de treballar, i creiem que això ho agrairíem
totes les ciutadanes i els ciutadans, crec que també seria una
forma de fer més nostra aquesta qüestió.

L’altra cosa que des de MÉS per Mallorca també
consideram molt important és tenir molta fermesa davant el
Govern espanyol, davant Madrid perquè, és clar, les Illes no
poden quedar enrere, perquè hem de superar aquest escenari de
precarietat laboral i de vulnerabilitat econòmica que ja teníem
abans de la pandèmia, però que aquesta pandèmia ha fet més
evident que mai i ens ha afrontat a aquesta crua realitat. Per
tant, aquí demanam que hi hagi en aquest sentit molta fermesa
perquè les Illes Balears tenguin el paper que els pertoca i que
sigui així.

No sé exactament i..., no sé si vostè... perquè de vegades hi
ha informacions un poc contra... que cerques i això, nosaltres
també veiem que hi ha quasi un 50% d’aquests fons que es
gestionaran directament des del Govern central. Nosaltres... no
sé si a vostès també els sembla exagerat o no, per a nosaltres
ens sembla una mica exagerat, tenint en compte que les
competències pràcticament de moltes estan transferides. Per
tant, no sé si és així, però també voldríem saber un poc quina
és la seva opinió.

Després hi ha una qüestió que crec que no s’ha posat
damunt la taula, però si que jo sobretot en el tema del fons, tant
pel tema d’aprovació de certs fons com el tema del seguiment
d’aquests fons, de la valoració del fons, que és el tema de la
perspectiva de gènere. A nosaltres ens agradaria o trobam, i
això li ho volíem demanar, a veure si... creiem que les dones
han estat unes de les més perjudicades per aquesta pandèmia,
però, a part d’això, ja duen enrere una bretxa salarial, duen a
sobre un sostre de vidre, duen a sobre una bretxa també digital,
tenint en compte que aquest fons afronten una sèrie de
qüestions que també fa a les dones, tenen passes enrere, creiem
que també s’haurien d’establir criteris de gènere en certes
convocatòries, indicadors d’execució d’impacte de gènere,
conèixer-los i un seguiment periòdic amb dades desagregades
per sexe. A veure si això ho tenien pensat, i nosaltres ho posam
doncs damunt la taula perquè ens sembla una qüestió important.

L’altra qüestió que també ens sembla important i també un
poquet en el tema del seguiment és això que ja he comentat
abans, per a nosaltres la ciència a Espanya està, diguem,
infravalorada, està infradotada i evidentment a les Illes Balears
també, en conseqüència, perquè no tant pel que s’hi ha invertit
sempre des del Govern estatal com pels recursos que hi han
donat. Per tant, creiem que també hi hauria d’haver un esforç
perquè aquest fons tenguessin un impacte molt positiu en la
millora d’aquestes condicions de precarietat dels investigadors
i de la ciència, i també un seguiment, un seguiment en el sentit
d’aquest impacte d’aquest fons, precisament a millorar aquesta
qüestió perquè crec que... estam convençuts -i crec que això ho
compartim- que la millora de la ciència en tots els aspectes des
de la recerca, investigació, transferència del coneixement també
redundarà en un futur en la millora de la nova economia i la
diversificació econòmica.

Després, també és cert que nosaltres també..., així com hem
dit que creiem que hi hauria d’haver un seguiment de
perspectiva de gènere, de ciència, també creiem perquè, estant
a unes illes, també un poc la valoració d’aquest impacte en
perspectiva de territori, que sabem que els fons tenen un eix
important de transició ecològica o el que... en tots els àmbits,
energètic, i el que sigui, però bé, que també d’alguna manera es
valoràs, i un poc aquesta transformació de contenció turística
o..., sobretot això, un poc aquests fons al final com haurien
d’impactar i com al final impactaran en aquesta perspectiva de
territori i de reutilització de recursos, perquè, som a un món...i
de canvi climàtic, etc., en aquest sentit.

I dit això, crec que ja..., com que ja li ho he dit abans moltes
qüestions, ja estaven contestades per les intervencions
anteriors.

Moltes gràcies.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 60 / 30 de març de 2021 1553

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada,
a veure, aniré també intentant respondre les qüestions o
matisant o compartint algunes de les reflexions que vostè ha fet.

Estam totalment d’acord, evidentment que la Universitat i
tot el sector d’innovació i de recerca ha de jugar un paper
fonamental, en això no hi ha cap tipus de dubte, de fet, la
universitat és generadora de projectes propis en aquest sentit i
tindrà tot el nostre suport, evidentment, com no podria ser
d’altra manera, com a conseller d’Universitat també treballarem
conjuntament en aquest sentit.

Després ha comentat la preocupació que els fons anessin
dirigits a grans empreses, a grans corporacions i deixessin una
mica deixem-ho així, arraconades, les PIME o les petites i
mitjanes empreses, li he de comentar que, home, evidentment...,
jo intentaré ser prou clar o prou transparent en aquest sentit,
evidentment que les grans corporacions, les grans empreses
presentaran projectes, tindran finançament i tindran d’alguna
manera projectes per desenvolupar, tant la comunitat europea
com l’Estat també animen les grans corporacions a presentar
els PERTE, que supòs que ho coneixerà tothom, amb una, jo
també diria una qüestió, i també per tal de no demonitzar, tot i
les distincions que puc tenir d’opinions de diferents grans
empreses, però que aquests fons són tan conjunturals en aquest
sentit i tan importants per transformar que jo crec que tots els
que tenguin capacitat de transformació àgil i ràpida n’han de
formar part. Això no vol dir, amb el que estic dient, que deixin
arraconada ni l’administració pública ni les petites i mitjanes
empreses, no, no vull dia això, és a dir que són uns fons, com
he dit abans, històrics que el que pretén la comunitat europea
és fer moure l’agulla, no que quedi disseminat en diferents
qüestions, sinó resoldre certes qüestions. I, per tant, empreses
tant petites com grans tenen aquesta capacitat.

Pel que fa a les PIME, durant el període 2014-2020, per
exemple, de fons europeus, se n’han beneficiat unes 1.400
PIME a les balears, per tant, sempre tenim en compte aquesta
visió i aquest treball en el sentit per exemple dels fons FEDER. 

Per tant, treballarem evidentment amb les PIME, fins i tot
crec que també se’ls ha d’ajudar a visualitzar que d’una manera
conjunta tindran més èxit. Vull dir, és difícil que una PIME
amb un projecte petit pugui optar a un fons Next Generation,
però això no vol dir que diferents PIME d’un mateix sector o
de sectors diferents puguin trobar, amb mecanismes de
cooperació d’associacions d’interès empresarial de diferents
components, idò un projecte transversal amb els seus sectors
que pugui ser presentat, de clústers amb qualsevol dinàmica.
Per tant, això també és una feina, és una col·laboració que
volem tenir amb el sector de les PIME per tal de posicionar-los
d’una manera competitiva i adaptada a la necessitat.

Comentava del pla estratègic, el pla estratègic la nostra
intenció és que estigui acabat abans de l’estiu, vull dir, és una

qüestió, com ha dit abans el Sr. Costa, de necessitat d’àgil i de
necessitat imperiosa per tal que quan s’obrin les convocatòries
Balears ja tengui definit el seu marc, el seu paraigua, i, per tant,
que tots els projectes vagin en línia amb aquest pla estratègic.

Ha comentat el tema de la governança, la cogovernança.
Evidentment per a nosaltres és una qüestió clau, sense cap tipus
d’ànim centralitzador, ni molt manco, sinó participatiu i per
treballar amb les diferents entitats, ja sigui dins les comissions
del Pacte de reactivació, demà mateix tenim Pacte de
reactivació i crearem demà un nou grup, el grup 7, precisament
per tractar tots els temes dels fons europeus, dels projectes, del
pla estratègic. I evidentment també hi ha el compromís
d’aquesta conselleria de treballar bilateralment i de manera
global, amb els consells insulars i amb els ajuntaments, i així
els ho he pogut dir tant als consells insulars com a la FELIB,
que també en formaran part i nosaltres treballarem de manera
conjunta, informant, retent compte i rebent totes les seves
aportacions, especialment i específicament d’aquells projectes
que afectin el seu territori, projectes que puguin ser presentats
per part del Govern, per part de les entitats privades, o també
projectes que puguin venir des del seu àmbit competencial, des
del seu territori.

Instruments de transparència. Evidentment que sí, hi haurà
diferents instruments on poder fer un seguiment de les
qüestions a nivell de transparència, des de l’inici fins al final,
tant des de la visió del pla estratègic, com després amb les
justificacions. És veritat, Europa ha fet una aportació històrica,
però també ha posat l’accent a la fiscalització d’aquests fons i
de com es gestionen, de com es justifiquen i de com es
treballen. Per tant, aquí haurem de ser molt escrupolosos, molt
transparents i molt diligents en totes aquestes qüestions i estarà
a l’abast evidentment, com no pot ser d’altra manera quan són
recursos públics, de tothom. I crearem els mecanismes
específics perquè siguin accessibles, que açò és important
també i no de difícil interpretació.

Me comentava vostè també una fermesa davant Madrid.
Home, jo, evidentment que sí, però un poquet també les
reflexions d’abans, de dir ostres!, parlem també de les
qüestions positives i no del que pot passar si no. Jo crec que ho
hem demostrat, hem tingut clars exemples, l’aportació dels 300
milions del React-EU estan per sobre de la mitjana nacional, o
per sobre del que ens pertocaria en un repartiment ordinari, i
evidentment amb els fons d’ajudes directes a les empreses i a
les PIME, de més de 1.000 milions d’euros. Per tant, bé, jo crec
que no és una qüestió de relat, sinó que és una qüestió
demostrable que Balears està a l’agenda del Govern, almanco
en aquestes qüestions, ja sé que segurament després també es
poden dir moltes altres coses.

Pel que fa a la perspectiva de gènere, per a nosaltres és
irrenunciable aquest component, Espanya de fet va afegir a les
diferents palanques de la Comunitat Europea un nou
component que fos d’igualtat de gènere, polítiques en igualtat
de gènere, i per tant, des de la nostra anàlisi també es tindrà en
compte, com no pot ser d’altra manera, aquesta qüestió.

I ja per acabar, de les qüestions que em comentava,
totalment d’acord que la ciència, la recerca històricament han
estat infradotades. Jo li diria que moltíssima part dels projectes
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que hem pogut començar a parlar amb diferents consells, amb
diferents ajuntaments, amb diferents agents socials, etc.,
moltíssims sinó la immensa majoria, tenen un component
d’innovació, un component de recerca, un component de
ciència, ja sigui de manera unitària o de manera aplicada a
diferents sectors. Això també és una molt bona notícia. 

I sobre la darrera reflexió que ha esmentat, de la perspectiva
també de territori, evidentment per això es crea una unitat
d’impacte també a l’oficina, per tal de poder analitzar l’impacte
que té aquell projecte, no només a nivell econòmic i social, sinó
també a nivell mediambiental i territorial, evidentment
respectant també totes les normatives sectorials que precisin,
tant del Govern, com de les diferents administracions
competents en matèria de territori i medi ambient.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. No havent cap representant del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, passem el torn de
paraula... Abans dir-li a la Sra. Campomar que li queden
aproximadament 5 minuts.

Passem doncs el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, lògicament
li donam la benvinguda a vostè i a tot el seu equip que
l’acompanya. Jo intentaré fer-ho interactiu, si m’ho permet la
presidenta.

Bé, el primer que volem manifestar és que la nostra
satisfacció que el Govern de les Illes Balears prengués la
decisió de crear una conselleria ad hoc, una conselleria
específica de fons europeus i la nostra profunda decepció i
desacord que a aquesta conselleria se li afegís Cultura, pensam
que això no té cap lògica ni una i que aquesta àrea no hauria
d’estar assignada a aquesta conselleria. Però això, com que no
és una qüestió essencialment d’aquesta compareixença, no hi
entraré gaire.

Vull felicitar els meus companys diputats que, o han
demostrat saber molt de fons europeus, o almanco han
dissimulat molt bé. Jo, com que som un ignorant sobre la
qüestió, intentaré simplement, si som capaç d’ordenar les
meves idees, perquè no som capaç d’ordenar les meves idees,
després d’estar aquí, no sé que duim, dues hores, no som capaç
d’entendre molt bé com funciona tot plegat, no som capaç.
Vostè mateix diu: és que no hi ha convocatòries, és que falta
informació; bé, d’acord, supòs que una part de no ser capaç és
perquè falta informació, però de totes maneres una part,
sincerament no acab de... 

Entenc, primer de tot, que aquí parlam de fons europeus
com si fos una cosa i són diverses, és a dir, hi ha molts de fons
europeus i cada fons europeus té, -diguem-ho així-, una
naturalesa o un funcionament o uns criteris diferents i totalment
canviants, no hi ha una unitat de fons europeus. Ho dic perquè,

per exemple, el Sr. Costa li deia: el fons React-EU el gestionarà
la comunitat autònoma. I el Next Generation el gestionarà tot
l’Estat o no el gestionarà tot l’Estat? Aquesta és la primera
pregunta que li faig, perquè és que ni això m’ha quedat clar.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Perdó. Gràcies presidenta. Bé, a les seves reflexions inicials
personals, tampoc hi entraré, aniré directament a la qüestió que
ha plantejat abans. Una cosa és una transferència directa per
part de l’Estat amb els fons React-EU, per exemple, que
nosaltres després puguem treballar, puguem gestionar,
planificar, gestionar i justificar, per tant, això que quedi clar,
transferència per part de l’Estat dels fons React-EU a les
comunitats autònomes, en aquest cas 300 milions a Balears, on
puguem nosaltres mateixos planificar, gestionar i justificar. I
l’altra, la diferència amb el Next Generation, és que el
repartiment no està territorialitzat, com sí hi està en el fons
React-EU. 

I, per tant, són convocatòries competitives les quals no
gestionarem directament les comunitats autònomes, en un
principi, amb la informació que avui sabem, és molt possible,
perquè la incertesa i la falta d’informació que encara hi ha
sobre aquests aspectes, és possible que d’aquí dues setmanes i
no em costa res dir-ho, haguem de dir doncs que hi ha una part
que sí que gestionaran directament les comunitats autònomes,
i açò pot passar. Açò ho he sentit dir, tant a Catalunya, com a
Castella-La Manxa, com ho he sentit dir a València, perquè
aquesta incertesa és real i no tenim en cap cas i per part meva,
cap mena d’interès a dissimular-ho.

Els fons Next Generation són de concurrència competitiva,
no hi ha un repartiment territorialitzat i, per tant, optam a
aconseguir fons a través d’aquestes convocatòries. Aquesta és
la principal diferència entre una cosa i l’altra.

Esper haver-li contestat i que ho hagi entès.

Gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Entenc que en el fons aquests React-EU, el Govern de les
Illes Balears treurà una convocatòria pública perquè es
presentin projectes, i en el cas del Next Generation la comunitat
autònoma presentarà uns projectes a una licitació i unes bases
fetes per l’Estat? És això perquè...

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

No és ben bé això. Els fons React-EU es transfereixen de
l’Estat, o sigui de la Comunitat Europea a Estat, comunitat
autònoma, per alguna manera compensar els efectes que hagi
tingut la COVID-19, és cada comunitat autònoma que escull
quins projectes finança a través dels fons React-EU en aquestes
qüestions. Com he dit abans, exemples com salut, benestar
social, sectors que han estat plenament d’atenció a les persones,
necessitades i colpejades per aquesta qüestió, crec que són
totalment evidents aquestes necessitats.
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Per tant, no és que els fons Next Generation..., perdó, que
la comunitat autònoma hagi d’obrir unes convocatòries per
presentar projectes als Next Generation, no, no, són uns fons
perquè la comunitat autònoma pugui compensar aquests efectes
d’aquesta pandèmia, sobretot de l’any de la pandèmia, no de
futur, sinó de l’any de la pandèmia.

I els Next Generation són convocatòries que s’establiran, en
principi, a través dels diferents ministeris de l’Estat als quals
tant el sector públic com el sector privat podrà presentar
projectes competitius per obtenir finançament per dur-los a
terme.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

O sigui que els React-EU van directament a pagar serveis
i obres pròpies de la comunitat autònoma, sense cap
convocatòria, i els Next Generation van a una concurrència
competitiva, a unes bases que treurà l’Estat i que s’hi
presentaran tant la comunitat autònoma com altres altres
persones. 

Aleshores, la meva pregunta és: aquest pla estratègic que
vostè ha d’elaborar se suposa que és per als projectes que
presentarà la comunitat autònoma, però que els projectes que
presentaran altres aniran al seu criteri, es diguin ajuntaments
aquests altres, es diguin consells insulars aquests altres o es
diguin empreses privades aquests altres. 

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El pla estratègic, com he
comentat -començaré pel final-, el pla estratègic he comentat
que s’elabora una proposta i es durà al Pacte de reactivació
precisament perquè en el Pacte de reactivació hi ha diferents
agents socials o econòmics i polítics i públics per tal de
configurar i acabar essent un pla que respongui a les necessitats
globals d’aquesta comunitat autònoma, no només des de la
visió pública, sinó també des de la visió privada. I, a més a
més, com he anunciat, amb la creació d’aquest comitè d’experts
que també ens ajudin a treballar en aquest pla i a millorar-lo.

Això no vol dir que qui no estigui sota el paraigües d’aquest
pla estratègic no pugui concórrer a les convocatòries públiques
dels ministeris, només faltaria!, el que diem és que els projectes
que es treballin des de l’oficina i des de la conselleria, que
poden ser d’àmbit públic en totes les seves administracions o
d’àmbit privat, s’han d’alinear evidentment amb les línies
estratègiques que marqui el pla; si no, evidentment, no tendria
massa sentit fer una planificació del que vol ser Balears d’aquí
endavant.

Gràcies. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Per tant, entenc que això només és per als qui estiguin sota
aquest paraigües, però que aquest paraigües no recull tota
l’aigua, hi ha una aigua que va al marge d’aquest paraigües, i

dins aquest paraigües vostè diu: hi ha projectes de la comunitat
autònoma i projectes, diguem, treballats amb altres
administracions o amb el sector privat a través d’aquesta figura
de la comissió de reactivació, etc.

La meva pregunta és, en aquest paraigües que vostès
elaboren, que no ho agafa tot, agafa una part, en aquest
paraigües l’oficina és la que al final elegeix els projectes que
realment aniran a la presentació de la convocatòria? 

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Bé, en aquest paraigües que vostè diu que no ho recull tot,
evidentment la voluntat d’aquesta conselleria és que almanco
les línies estratègiques del que volem per a Balears sí que les
puguem recollir de manera consensuada i participada per part
de tothom. Evidentment, nosaltres no podem obligar ningú a
anar sota un paraigües si tal vegada el paraigües li agrada més
d’un altre color o per ventura aquell dia es vol banyar, jo en
açò no hi entraré. Per tant, el que nosaltres oferim és la
possibilitat de treballar en una planificació conjunta i en una
estratègia conjunta. No és condicionant que hagis d’estar dins
el Pacte de reactivació i dins un pla estratègic o haver treballat
en un pla estratègic per presentar els projectes a la concurrència
competitiva o aquells projectes que es puguin presentar, com he
dit abans, a través de les conferències sectorials dels diferents
ministeris. 

Crec que li he respost, no sé si hi havia..., perdonau, no sé
si hi havia alguna pregunta més dins d’aquesta mateixa
pregunta o..., em sap greu perquè ara...

EL SR. MELIÀ I QUES:

La meva pregunta és, per exemple, una entitat privada,
CAEB, participa a la comissió de reactivació i vol fer un
projecte determinat en matèria industrial, és igual...

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Ah!, d’acord, ara ho record, ara ho record.

EL SR. MELIÀ I QUES:

... i ho presenta a la comissió i en parla i ho deixa allà com a
una proposta d’una de les entitats participants, i ve una altra
entitat i en presenta una altra i les conselleries en presenten
unes altres i dins aquest conjunt, qui destria, qui elegeix quines
hi van o quines no hi van o hi van totes? No ho sé, jo li deman,
quina és la metodologia?

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, perdoni, és veritat, m’havia fugit la segona pregunta i era
si l’oficina triava els projectes que anirien a aquestes
convocatòries. No, no és l’oficina que tria qui va a les
convocatòries, l’oficina el que farà, a petició dels promotors, i
quan dic ara promotors, privats i públics, el que sigui, serà fer
una anàlisi, com he dit abans, jurídica, tècnica, d’impacte
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econòmic per tal de garantir que aquests projectes acompleixin
els requisits que marca la convocatòria i que marca Europa.

És veritat que la intenció és que l’oficina pugui plantejar al
Pacte de reactivació i posteriorment al Consell de Govern que
hi hagi certs projectes estratègics i, per tant, pugui treballar
amb una visió clarament estratègica, com he dit abans, també
d’agilitació i de treball conjunt amb les diferents
administracions.

Però si un projecte no va a l’oficina, es podrà presentar a les
convocatòries públiques, és clar que sí. Per tant, no és condició
sine qua non que vagi a través de l’oficina. Què és el que ens
agradaria, què és el que oferim, què és el que volem treballar
conjuntament? Per suposat, però quan parlam de convocatòries
públiques són públiques i no teledirigides des d’aquesta ni de
cap conselleria. Com dic, però, la intenció seria aportar tota
l’experiència i tots els coneixements perquè els projectes que
es presentin puguin sortir endavant. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

A aquest pla que ha de presentar l’Estat abans de dia 30
d’abril i a aquestes convocatòries, que es veu que també ha de
fer l’Estat, entenc, eh?, pel que vostè comenta, la comunitat
autònoma no té cap tipus de participació en la definició dels
criteris, objectius, eixos, etc.?

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, venim treballant en els diferents mecanismes de
participació i de comunicació amb l’Estat, però no és una
planificació que presenta Europa com s’ha pogut pensar, com
s’ha pogut dir en algunes ocasions territorialitzada o ja fins i tot
incloent projectes, no, en cap cas, és una proposta que es fa de
manera global, de manera genèrica i que respon als objectius
estatals per tal d’aprofitar tots aquests fons. 

Com li coment, com li dic, Balears ha participat activament
a la Comissió sectorial de fons europeus aportant també les
visions i és allà on hem pogut fer palesa la necessitat cada
vegada de la dinamització d’aquests fons pel que passa
econòmicament i socialment, que vostè coneix perfectament a
aquestes illes.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Vostè ha comentat que hi ha 59 projectes..., eh?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., bé, manifestacions, eh!, per això deman aclariment, perquè
manifest..., el conseller ha parlat de 59 projectes, el portaveu de
Ciutadans ha parlat de 59 manifestacions. Bé, és igual,
aclareixi’m-ho; el tema és aquests 59, si aquestes 59
manifestacions s’han presentat pels seus promotors sense
respondre lògicament a cap pla estratègic, perquè si el pla
estratègic l’hem d’aprovar pel juny, lògicament això no té
perquè tenir coherència ni respondre als eixos que vertebraran
aquest pla que vostès elaboraran.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, com he comentat abans, les manifestacions d’interès són
per prendre mesura i per prendre el pols a quant d’interès tenen
les... sobretot el sector privat per tal d’obtenir aquests fons, i la
veritat és que ha estat una resposta molt positiva perquè s’ha
vist i s’ha entès que això és una oportunitat històrica per a
l’economia de l’Estat.

Les manifestacions d’interès i els projectes que es puguin
preparar van totalment en la línia de les palanques que ha
marcat la Comissió Europea i que ha marcat l’Estat dins el
document España puede, que supòs que el coneixeran,
mecanisme de recuperació i resiliència de l’Estat. Si va abans
aquests projectes, les manifestacions d’interès, o va abans el pla
estratègic és una qüestió que he comentat també dins el marc
temporal. Vull dir, Balears necessita, amb tota aquesta
informació i tots els projectes que hi ha damunt la taula
treballar amb les línies macro de definició i de priorització
d’aquests projectes. Com he dit, tampoc no és una condició
sine qua non i obligatòria que els projectes que es puguin
presentar de manera individual responguin a les línies que
marca aquest pla estratègic.

El que dic és: hi ha una feina feta, abans de pandèmia,
sobretot de planificació i de full de ruta del que vol ser Balears
d’aquí a uns anys, una feina feta durant l’estat de pandèmia i,
per tant, recollim tota aquesta informació i tot aquest
coneixement i alineem-ho amb els objectius d’aquest
mecanisme de recuperació i resiliència perquè siguin realment
efectius, es tracta de treballar conjuntament i de posar tots els
esforços en una mateixa planificació o full de ruta.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Aquestes 59 manifestacions són totes privades, pel que diu?

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

No, no, no tenen perquè ser totes privades, n’hi ha de
privades i de públiques, especialment es va fer, es va convocar
per veure com respirava el sector privat, però òbviament estava
obert tant al sector públic com al sector privat.

EL SR. MELIÀ I QUES:

I ens pot dir quantes són privades i quantes són públiques?

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Doncs ara mateix no li puc dir, sincerament, perquè no tenc
la dada, però si vol, més tard o en properes ocasions li podré
comentar; a més que també són manifestacions vives, vull dir
que poden variar al llarg dels dies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Finalment, li volia demanar si pensen que les cambres de
comerç, com a entitats públiques diguem amb una experiència
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acreditada en qüestions similars a aquestes, quin paper poden
jugar en relació amb tota aquesta qüestió?

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Poden jugar un paper fonamental, de fet han de jugar un
paper fonamental, jo li puc explicar..., és clar, la meva
experiència que he tengut fins ara al Consell de Menorca, hem
treballat conjuntament amb projectes precisament
públicoprivats en matèria innovadora, econòmica, etc., i vaig
tenir l’oportunitat de parlar amb el president també de la
Cambra de Mallorca i també vam poder manifestar l’interès
mutu de treballar conjuntament en aquestes 
qüestions, amb les cambres de comerç, que són estaments
d’àmbit públic, que tenen representació privada, com també
amb les diferents patronals i associacions que representen
col·lectius. Però, evidentment, els mecanismes que té la
cambra, amb els fons camerals amb les diferents qüestions que
tenen de manera estructural, han de jugar un paper fonamental
en la dinamització d’aquests fons.

EL SR. MELIÀ I QUES:

En relació amb aquesta qüestió de la cambra -perdoni, Sra.
Presidenta-, dins aquest organigrama, dins aquesta oficina, dins
aquests equips que vostè ha comentat, hi haurà representants de
les cambres d’alguna manera que interactuïn?

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Bé, ara mateix es conformen aquests equips, no hi ha, i li
soc ben sincer, no hi ha cap proposta tancada definida
absolutament de qui ha de participar aquí i on, hi ha propostes,
la feina està començada i, per tant, s’intentarà crear el màxim
de consens i de representació a les diferents comissions.

Pel que fa al meu compromís amb els diferents presidents
de les cambres, va ser també una qüestió totalment directa i
bidireccional de treball conjunt i continu, independentment que
siguin o no dins una comissió, dins un pacte de reactivació o
no, el meu compromís és de treballar conjuntament i
directament amb les diferents cambres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià i Sr. Conseller. Passem ara el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja no sé si dir-li benvingut,
Sr. Conseller, perquè al cap de dues hores ja supòs que se sent
ja la mar de benvingut vostè i sobretot els seus col·laboradors,
perquè miri, vostè almenys com que va parlant i va d’allò...
doncs crec que és més bo de suportar que per part dels que s’ho
han de mirar estoicament i que, per tant, els agraeixo també la
seva presència aquí.

Jo li plantejaré cinc o sis qüestions i també ho faré de forma
interactiva, amb la qual cosa també li donaré una mica més de
feina a la Sra. Presidenta, així també serà més dinàmic.

Començaré pel fàcil, React-EU, 300 milions d’euros en tres
anys, ja tenim 100 milions consignats en els pressuposts. La
meva pregunta és, o sigui, sabem que això es gastarà en
educació, en sanitat i en serveis socials, la meva pregunta és qui
decidirà en què es gasta exactament i com se signen realment
aquests doblers?

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Bé, aquesta planificació dels fons React-EU es va treballar,
ja es va trametre per part de la Conselleria d’Hisenda en el seu
moment, quan el ministeri va demanar que es pogués passar
aquesta planificació, i ja hem rebut una resposta del ministeri
perquè pugui ser validada i, de moment, aquestes respostes per
la Comissió Europea també són positives.

I qui farà el seguiment també són els comitès de seguiment
que estan establerts per als fons europeus.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, però és que no..., o sigui, la meva pregunta és:
aquests 100 milions que tenim al pressupost de la comunitat
autònoma, hi ha 100 milions però que no estan assignats a
projectes concrets o a accions concretes...

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Estan assignats a projectes concrets i a accions concretes...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

En el pressupost no...

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Perdó?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

..., és a dir, en el pressupost no, és a dir...

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

En el pla específic dels fons europeus, en el pla específic,
perdó, de l’estratègia del React-EU.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

I això és públic, ja és coneix?
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EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Ho desconec, però, segons sembla...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah!

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

..., no ho és, és la proposta que es va fer a la Comissió Europea
i, per tant, està...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Per tant, vostè el que em diu és que la Unió Europea
decidirà finalment a què es dediquen aquests doblers?

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

No, no, el que jo li he dit és que la planificació d’aquests
100 milions o dels 300 milions es va fer anteriorment des de la
Conselleria d’Hisenda, es va trametre a la Comissió Europea i
la Comissió Europea ha donat el vist-i-plau que les qüestions
que es troben dins aquest document de la comunitat autònoma
són positives, són totalment positives i finançables.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ara hem arribat al moll de l’os o a la qüestió; és a dir, les
qüestions, és a dir, els temes als que es dedicaran. El que vull
saber és l’assignació final, si això es dedicarà a compensar, jo
que sé, la despesa que ha tengut la comunitat autònoma en
comprar material sanitari, si això es destinarà a millorar centres
docents, si això es destinarà a comprar ordinadors perquè els
centres funcionin millor; és a dir, aquesta assignació final és el
que jo li deman qui la farà, perquè és el que a mi, políticament,
com a grup que es dedica a controlar l’acció de govern,
m’interessa saber qui decidirà això.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, com li he comentat, la proposta que s’ha enviat és
positiva i, a partir d’ara, aquest any s’assignaran els fons a les
diferents qüestions que s’han plantejat.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Molt bé, passem a la següent qüestió. A veure, el tema dels
fons Next Generation, el company Pep Melià li ha fet tota una
sèrie de preguntes, perquè jo crec que a la seva explicació,
conseller, no ha quedat gaire clar, perquè hi ha com a una
incoherència, és a dir, quin serà exactament el rol de la
comunitat autònoma en la gestió d’aquests fons.

I li diré quina és la incoherència, i que ja ho entenc, perquè
tot és molt difús, eh, però, és clar, vostè, quan ha fet la seva
presentació d’aquest tema i ha agafat com a àncora el Reial

Decret 36/2020, i ha explicat, ha utilitzat expressions com
“cercarem el finançament”, “els àmbits que prioritzarem”, “els
criteris de selecció”, “els àmbits on farem l’esforç”, és clar,
això indueix a error sobre quin és el rol real de la comunitat
autònoma, perquè la comunitat autònoma serà bàsicament un
aplicant de fons, un aplicant de fons, serà un possible
beneficiari; és a dir, de tots els doblers que puguin rebre les
Illes Balears, la comunitat autònoma serà un beneficiari més,
evidentment molt important, (...) al principal, que aplicarà en
aquestes convocatòries, amb uns consorcis, perquè entenc que
convindrà que siguin com a mínim públicoprivats, per tant, hi
ha la comunitat autònoma i empreses, la comunitat autònoma
i Autoritat Portuària, la comunitat autònoma, un consell insular
i una empresa, és a dir, consorcis que demanaran, es
presentaran, presentaran projectes a aquestes convocatòries, i
la comunitat autònoma potser que lideri aquest consorci o
potser que sigui un element més del consorci o potser que es
presentin consorcis d’empreses de les Illes Balears en què el
Govern de les Illes Balears no hi sigui, no?

Per tant, jo crec que hauria de quedar més clar, o a les
explicacions públiques que donen que la comunitat autònoma,
d’una banda, el que farà serà mirar de preparar els consorcis el
més competitius possibles per poder obtenir aquests fons
competitius, i això està molt bé, i després tenir un paper clau de
dinamitzador sobretot de petites i mitjanes empreses que
tendran més dificultats de participar a consorcis amb capacitat
de transformació real perquè puguin aplicar també, puguin
formar part de consorcis amb la comunitat autònoma o amb
ajuntaments o amb els consells insulars i puguin aplicar també
aquests fons.

Jo crec, i potser m’equivoc i ja m’agradarà saber la seva
opinió, jo veig com a una certa, n’he dit incoherència, no?,
entre el rol que reserva l’Estat per gestionar els fons Next
Generation a la comunitat autònoma amb el discurs que fa,
perquè el discurs que fa sembla que realment els gestionaran
vostès. I jo entenc que la comunitat autònoma, com a tal (...) el
que farà serà un beneficiari, important evidentment, d’aquests
projectes.

No sé si ho veu així o considera que estic equivocat.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies. Jo el que crec és que de la seva intervenció es
desprèn que vostè m’ha entès perfectament en la meva
exposició perquè ha dit clarament el que jo he dit, altra cosa és
que, paral·lelament vulgui dir-ho amb unes altres paraules. Jo
crec que d’incoherència cap, perquè, de fet, com que consider
que vostè ha dit més o manco el que jo he dit, crec que és del
tot coherent; jo he dit, per fer-ho breu, que la comunitat
autònoma de les Illes Balears té la possibilitat de ser
beneficiaris i per tant de presentar-se a les diferents
convocatòries competitives, això de moment és la informació
que tenim; també de treballar amb les conferències sectorials
per al finançament de projectes específics, no competitius, i el
paper dinamitzador, col·laborador, transversal, d’ajuda als
diferents agents econòmics, socials, públics, privats de la
comunitat autònoma.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Per tant, jo crec que vostè ha fet tant la pregunta com la
resposta del que he comentat. Gràcies.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Doncs, me’n alegro molt conseller que sigui això, jo la
incoherència la veig en què a la seva primera intervenció, com
li deia, ha utilitzat expressions que a mi m’han confós, com “els
àmbits que prioritzarem”, “els criteris de selecció”, “àmbits on
farem l’esforç”, com qui dir, bé, no, és que tots aquests àmbits,
tots aquests criteris els fixarà l’Estat, nosaltres el que farem, és
a dir, la qualitat de la seva feina i del seu equip consistirà en
saber adaptar els projectes que tenim a aquests criteris per
aconseguir els doblers.

Molt bé, doncs perfecte, estam d’acord amb aquest tema.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Si em permet un aclariment, sí, és un aclariment a la seva
reflexió: quan nosaltres diem que preparem aquest pla
estratègic amb les diferents visions, amb el full de ruta, amb les
prioritzacions, evidentment parlem dels projectes amb els quals
nosaltres som els promotors o els principals promotors, ho dic
per deixar... per fer un aclariment, i de quina és la visió del
Govern de la comunitat autònoma en prioritzar els projectes.
Perquè jo crec que estarà d’acord que és necessària una
coordinació de les diferents conselleries, dels diferents consells
insulars o ajuntaments, etc., amb el treball de priorització,
calendari, en els projectes que vulguem enviar a les
convocatòries públiques.

Per això era aquest aclariment.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, gràcies, per l’aclariment, però precisament em fa pensar
en una cosa, que és que no tinc clar, és a dir, el nivell de
coordinació evidentment l’hauran de decidir vostès, però, com
que el volum de doblers a gestionar es va tancant, per exemple,
és clar, vostè compara amb el tema dels fons europeus, a l’altra
vegada ens ha parlat de 180 milions d’euros que s’havien
gestionat en els últims quatre o cinc anys, és clar, parlam
probablement, probablement, no ho sabem, i jo estic d’acord
amb vostè que ara marcar-nos un objectiu en termes dels
doblers que arribaran potser una mica absurd, però
probablement del voltant entre 1.000, 1.200 milions d’euros
que, d’una forma o altra, arribaran a les Illes Balears, ja sigui
gestionant-los la comunitat autònoma, ja sigui gestionant-los les
empreses. Per tant, jo simplement dic, i és un suggeriment, Sr.
Conseller, que tal vegada en alguns casos més val que deixin
fer, diguem, ho dic perquè de vegades voler controlar-ho tot,
gestionar-ho tot i coordinar-ho tot es pot convertir en un coll

d’ampolla quan precisament aquí el que es necessita és
capacitat de gestió.

Per tant, que posin la pauta està bé, que evidentment en els
projectes en què la comunitat autònoma és beneficiària,
evidentment haurà d’estar implicada a fons, però que potser en
alguns casos convindrà en deixar fer, perquè si no correm el
risc que aquí hi hagi un coll d’ampolla.

Jo li deia que realment el tema del volum global, la
quantitat que arribi, a mi... doncs estic d’acord amb vostè que
determinar-la ara és simplement, és un divertimento sense cap
valor, però sí que penso, i aquí ve tota aquesta tasca que jo li
deia en què crec que hem de fer de dinamitzadors, que un dels
indicadors serà la capacitat d’implicar petites i mitjanes
empreses en aquests projectes, jo crec que aquest és el gran
repte, perquè les grans empreses, elèctriques, energètiques,
Autoritat Portuària, etc., aquestes empreses ja tindran una gran
capacitat de presentar projectes competitius, però el nostre gran
repte evidentment hem d’aconseguir presentar projectes
transformadors, però si, a més a més, aconseguim una
capilaritat i que la gestió d’aquests recursos ajudi petites i
mitjanes empreses de les Illes Balears, crec que aquest seria
l’indicador d’èxit de la seva feina i, per tant, jo els convid a
dedicar molts esforços a això.

Un tercer punt que li volia dir era sobre la governança,
vostè ens ha explicat uns comitès, comissions, etc., i a la seva
primera intervenció ha parlat i ha dit “comptarem amb els
consells insulars”, és l’expressió que ha dit. I després,
responent em sembla que a la Sra. Martín, ha dit “evidentment
amb el concert dels consells insulars”. La meva pregunta és:
quin paper han reservat als consells insulars en els òrgans de
governança de l’estratègia?

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies. Principalment, tres: primer, els consells
insulars formen part, que no els grups que conformen els
consells insulars, els consells insulars formen part, com a
administració del Pacte de reactivació i, per tant, ja he dit que
totes les qüestions que es treballin dins l’oficina i dins aquesta
conselleria es treballaria directament el Pacte de reactivació on
els consells insulars en formen part.

Després he comentat també el treball conjunt amb els
consells insulars, de manera directa, bidireccional i de manera
global. Això què vol dir? Que treballarem i que es fa necessari
treballar conjuntament amb els consells insulars tots aquells
projectes, totes aquelles dinàmiques evidentment en les quals
nosaltres siguem promotors, pel fet que estiguin territorialitzats
a un àmbit d’una illa i, per tant, tenir el compromís, tenen el
compromís d’aquesta conselleria que els projectes que afectin
el seu àmbit territorial siguin consensuats i siguin treballats
conjuntament.

I després, evidentment, amb la Conferència de Presidents on
també es podrà treballar i retre compte d’aquests projectes.

Gràcies.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Molt bé, gràcies per la seva resposta, Sr. Conseller. Per la
seva resposta entenc que he d’estar mitjanament preocupat,
perquè crec que realment no estam donant als consells insulars
el paper que pertoca.

Jo quan parl de governança vull dir que es trobin a llocs
clau amb un paper decisiu, votant; ho dic perquè això de treball
conjunt, parlar, consensuar, està molt bé, i no dic que no es faci
amb la màxima bona fe, però moltes vegades doncs, és clar,
això s’acaba convertint en informar els consells insulars del que
farem. Aleshores, jo crec que aquí estaria bé, i jo li suggereix
que ho facin, perquè de tot el que m’ha dit no m’ha dit res en
el que jo tengui clar que allà els consells insulars hi seran amb
un vot decisiu, que pens que en molts casos no cal que siguin
els quatre consells insulars, de vegades només que hi hagi la
perspectiva insular ja ajuda, perquè poden haver-hi dues places
per a consells insulars, que dos siguin titulars i dos siguin
suplents, per exemple, perquè els consells insulars consulten
molt entre ells els temes que són de la seva competència, és a
dir, hi ha moltes fórmules, sense carregar molt els organismes,
de garantir que la perspectiva insular hi és representada.

I jo el que li deman és que en els organismes de governança
prevegi la participació de consells insulars amb capacitat de
decisió, amb un vot, un vot, i que, per tant, doncs en els
comitès que hi hagi la perspectiva insular hi sigui garantida.
Perquè del que m’ha dit, és clar, el Pla de reactivació, home!,
el Pla de reactivació no és un àmbit molt formal on realment es
prenguin les decisions per votació, per dir alguna cosa, sinó que
és un àmbit d’assessorament, consulta, debat i difusió pública,
no? I després m’ha parlat del treball conjunt i de Conferència
de Presidents. Si ens remetem a aquests mecanismes jo
realment em qued preocupat de quina serà la capacitat real dels
consells per incidir en l’agenda de treball d’aquesta estratègia.

I també, relacionat amb això, jo li volia suggerir, perquè, és
clar, evidentment vostès voldran adoptar tota una sèrie de
mesures per agilitar el funcionament de l’administració
autonòmica, cosa que està molt bé, amb la filosofia de l’interès
autonòmic, no?, interès autonòmic que permet escurçar
terminis, que permet... per dir-ho així, deixi’m dir-ho així,
envair competències de consells i d’ajuntaments per la via
ràpida, per acords de Govern, jo pens que vostès podrien
pensar una fórmula igual d’eficaç, però que fos més
respectuosa amb competències de consells i ajuntaments. Com?
Doncs, preveient per llei una mena d’interès autonòmic, però
d’àmbit insular i d’àmbit municipal; és a dir que, per exemple,
en consell insular, en temes que són de la seva competència,
per exemple temes de comerç, doncs que també es puguin, a
través d’una figura similar a l’interès autonòmic, per exemple
a través d’un acord del ple, doncs es puguin introduir canvis,
millores, és a dir, d’una forma molt àgil, i els ajuntaments
també en matèria d’urbanisme, que puguin... habilitats
legalment, tenir la mateixa agilitat que volem que tingui la
comunitat autònoma quan parlem de l’interès autonòmic. És a
dir, pensar en fórmules que siguin igualment àgils, però que a
la vegada respectin les competències de consells i ajuntaments,
perquè si no correm el risc una mica d’això que diuen...
popularment o col·loquialment de passar el rodillo, no?:
escolta, tenim tanta pressa, és tan estratègic autonòmicament

aquest projecte que d’alguna manera ignorem-ho o passem per
sobre de les competències d’ajuntaments i consells insulars. És
un suggeriment que li faig també.

Després un altre tema, el personal altament qualificat, jo...
hi estic totalment d’acord, és necessari, el que passa és que
vostè ja sap la polèmica que ha sorgit amb el tema del personal
altament qualificat. És clar, això del personal altament
qualificat és un arma de doble tall, primer, és una cosa positiva,
perquè això permet doncs que a aquestes oficines es facin venir
funcionaris especialment preparats, especialment formats,
especialment motivats, i això ho veig com a positiu i, per tant,
en això té el nostre suport; però ja sabem que de vegades això
es perverteix, de vegades això acaba servint per posar el
company del partit, del partit d’aquí, del partit d’allà, el regidor
d’aquell municipi, etc.

Llavors, m’agradaria o voldria instar-lo a tenir un
compromís molt clar de ser especialment curosos en aquest
tema i, per tant, primer, intentar no col·locar gent ni de partit ni
de l’ajuntament d’aquí ni de l’ajuntament d’allà, i si no hi ha
més remei que fer-ho, que sigui una cosa indiscutible, que sigui
una persona que té un currículum que és inatacable per la seva
carrera professional, etc. Ho dic perquè si no una figura que a
mi em sembla important, que em sembla necessari que vostès
puguin comptar amb aquests professionals altament qualificats,
es pot pervertir ràpidament i al final una mica transmetre a la
societat la idea aquesta que sempre els polítics acaben sempre
practicant el nepotisme, no?, que crec que és una cosa que
hauríem d’evitar.

Jo estic convençut que no és la seva intenció, conseller,
però, com que ja sé que de vegades hi ha tota una sèrie de
pressions a les quals les persones que porten la gestió es veuen
sotmesos, doncs crec que... vaja, des del primer moment,
almenys per part d’aquest grup polític, doncs em semblava
important fer-los arribar la nostra opinió.

Per últim, el tema de modernització, és clar, vostè ha
demanat compareixença, modernització de l’administració,
compareixença en aquesta comissió per als temes que afecten
la seva conselleria. El que passa és que, és clar, vostè com que
també porta els temes de Cultura i Universitat, entenc que
aquests temes els presenta davant de la Comissió d’Educació,
però tenim la modernització de l’administració que depèn de la
seva conselleria una mica òrfena. És a dir, no sabem vostè
davant quina comissió d’aquest parlament explicarà quins són
els seus plans en matèria de modernització de l’administració,
perquè el Partit Popular va demanar la seva compareixença per
parlar de fons europeus, però vostè va demanar la
compareixença a iniciativa pròpia per explicar les línies de
govern de la seva conselleria. Per tant, jo realment tenia la
perspectiva o l’expectativa que aquí no només parlés de fons
europeus, sinó que parlés de tots aquells altres àmbits de la
seva conselleria que no van a la Conselleria d’Educació. 

Això ja m’ho aclarirà a la seva resposta, però ara el que li
diré és que, poc abans que vostè fos nomenat, bé, a finals del
2020, en el pressupost del 2020 es va anunciar que hi havia 7,8
milions d’euros a la Direcció General de Modernització de
l’Administració. És clar, és una quantitat respectable, bé, per...
digitalitzar processos, etc. I jo penso: no seria convenient
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redirigir aquests 7,8 milions a dotar dels instruments tècnics,
sobretot a les oficines, a la Direcció General de Fons
Europeus...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -sí, acabaré tot d’una, Sra. Presidenta-, per poder gestionar
tot això?; és a dir, aprofitar fer economies d’escala, ja que
tenim 7,8 milions en modernització de l’administració, home!,
fem un esforç immediat per modernitzar l’administració en els
àmbits d’aquesta gestió.

I per acabar, Sra. Presidenta, perquè ara... (...) només una
última nota final en un tema que ha comentat el Sr. Pérez-
Ribas, perquè el Sr. Pérez-Ribas i jo estem preocupats,
compartim una cosa en comú que és que estem preocupats pels
temes organitzatius, però només vull dir-li, perquè vostè..., una
mica l’escepticisme que tenim el Sr. Pérez-Ribas i jo, quan ell
ha parlat del RIS3 i ha dit: no, és que això del RIS3 és de la
Conselleria de Model Econòmic; és clar, tenim el RIS3 a
Model Econòmic, tenim els fons europeus a la seva conselleria
i tenim la indústria, la innovació a la conselleria del Sr.
Yllanes.

A mi... simplement és... perquè entengui la mala espina que
ens fa això des del punt de vista de garantir una bona gestió de
totes aquestes polítiques.

Gràcies, Sra. Presidenta, per la seva generositat.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, presidenta i diputat, intentaré d’alguna
manera no respondre perquè no són preguntes, són com a
reflexions i, per tant, intentaré si puc... bé, compartir aquestes
reflexions.

En qüestió de la visió insular, evidentment no fa falta dir
que qui li parla té certa... preocupació, certa visió dels àmbits
insulars i de les competències dels consells insulars, per tant, li
puc assegurar que el compromís és ferm que els projectes
tindran tota la visió insular possible i a més amb un ferm
compromís que els consells insulars podran també treballar i
decidir sobre els projectes que vulguin implementar dins el seu
àmbit territorial, evidentment, almanco que ho puguem
consensuar i ho puguem treballar conjuntament, només faltaria.

Pel que fa referència als decrets i a les mesures d’agilitació,
a la meva intervenció inicial i crec que també en respondre a la
diputada de MÉS per Mallorca, he comentat que no està dins
els nostres objectiu, quan parlam de crear un corpus normatiu,
substituir cap normativa sectorial ni cap qüestió competencial
de cap àmbit. Per tant, si la conselleria ics demana un informe
del que sigui, aquesta conselleria de Fons Europeus no establirà
el contrari, només faltaria, i tampoc amb els ajuntaments ni
amb els consells insulars ni dins del seu àmbit competencial. En
el que sí treballam és a veure la manera com els projectes

europeus que tenen una durada de justificació, d’execució i
justificació molt breu, per tant han de ser àgils, com aquests
projectes es poden prioritzar, però en cap substituir cap tipus de
normativa competencial en aquest sentit.

També ja hi ha lleis aprovades recentment que també van en
la línia de l’agilitació i per tant, també es poden fer servir.

Després, quan ha parlat de l’oficina, vull comentar-li que el
meu compromís és ferm, ho he dit públicament, ho dic en
aquesta seu, que són persones, han de ser persones altament
qualificades que estiguin avesades a gestionar projectes i a
dirigir equips per tal de fer possible que aquests projectes
siguin un èxit. Per tant, el meu compromís en aquest sentit és
clar.

Després ha comentat també el tema de la modernització, jo
he comparegut avui a petició pròpia també motivada per les
dues peticions, pel fet dels fons europeus. Tindré ocasió i em
poso a la seva disposició i a la de tots per parlar també del
capítol de modernització en l’administració, que també bona
falta ens fa i també ens ajudarà a assolir tots aquests reptes.

Deixi’m dir-li que no estic d’acord amb la pregunta,
suggeriment, proposta que m’ha fet de derivar els 7,8 milions
d’euros a aquests instruments perquè, bé, aquests 7,8 milions
d’euros responen a una planificació, a una feina que s’executa
i, per tant, posaríem en perill tota la feina que es fa per a la
modernització de l’administració, que sé que així sona molt a
paraules molt grans i, per tant, s’ha de treballar o s’ha de parlar
dels projectes concrets, com pugui ser el desplegament de fibra
òptica o de diferents qüestions d’àmbit de finestreta única o
d’àmbit assistencial per als ciutadans, diferents opcions de
cobertura, etc., i, per tant, necessita un capítol a part, però en
cap cas una variació d’aquesta manera, d’una manera tan
directa de canvi d’aquests 7,8 milions d’euros. 

I la preocupació que no aporti innovació i que el RIS3
depengui del model econòmic, turístic i això, bé, jo l’únic que
puc dir és el de sempre, que treballarem d’una manera
coordinada, no vol dir perquè ho hagi de dur la mateixa
conselleria que surti millor, en cap cas; a vostè li preocupa
això, al Sr. Melià li preocupa que també hi hagi cultura, bé, és
clar, és que els equips de Govern els conforma el Govern i quan
vostès governin idò també podran supòs que dissenyar els seus
equips...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i la seva manera de veure i de complementar les seves
prioritats o qüestions, no? De moment, aquest és el Govern que
tenim i per al Govern que treballam i li puc assegurar que m’hi
deixaré la pell.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Dir-li al Sr. Melià que li
queden 8 minuts, però veig que se’n va. Al Sr. Castells no li
queda res de temps. No, al Sr. Melià no li havia dit. 
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I ara, per últim, donem pas al primer torn del portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR: 

Gràcies, presidenta. Jo a les hores que són simplement
intentaré ser el més breu possible. De totes maneres nosaltres
volíem des del nostre grup, en primer lloc desitjar-li molta sort
i encerts al conseller i a tot el seu equip.

Sí que ens agradaria, com dic, emmarcar una mica la
situació, fer una sèrie de consideracions des del nostre punt de
vista, punt de partida perquè ens sembla que el punt de partida
i el marc d’aquesta situació, com hem arribat fins aquí, també
ens afecta i per tant, com dic, farem aquesta sèrie simplement
de consideracions. 

En primer lloc, atès el panorama que ens dibuixa la
COVID-19 i que ens ha dibuixat des de fa ja més d’un any,
pensam que siguem aquí, en primer lloc, és un èxit, hem de
considerar un èxit que siguem a la Comissió d’Hisenda del
Parlament de les Illes Balears per rebre un conseller de la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura; és un èxit
perquè vol dir que hi ha hagut una gran resposta d’Europa, del
sistema públic, de les administracions. I que, d’aquesta manera,
es fa front comú i de manera conjunta a un dels reptes més
grans que la nostra societat ha tengut.

Ateses aquestes circumstàncies, nosaltres consideram que
els fons europeus es poden considerar com a una segona
vacuna, diguéssim, juntament amb la vacuna sanitària, la idea
és crear aquest punt d’inflexió que ens faci resoldre la
pandèmia i tots els seus efectes. I això és el que fa, Sr.
Conseller, tan delicada, tan crítica i tan transcendental la gestió
dels fons europeus que tenim per endavant, i evidentment tots
els grups parlamentaris volem dir-hi la nostra, volem tutelar,
volem supervisar aquesta feina.

Perquè Europa no és un ens únic i propi, i homogeni, és a
dir, Europa ha tengut un gran repte i ha tengut una gran
resposta a un moment en què tenia una difícil situació, aquest
projecte. Europa ha estat a l’alçada i pens que les línies de feina
que han presentat els consellers a la seva estructura funcional
també hi han d’estar i pens que tots els grups parlamentaris
d’aquesta cambra hi hem d’estar.

Deixi’m dir que un dels líders que ha propiciat aquest
primer endeutament conjunt i també consideram un èxit és
Pedro Sánchez a Madrid, a Europa, que li agradi o no a
alguns... és clar, estàvem acostumats que hi havia presidents del
Govern espanyol que ni tan sols parlaven anglès, per tant treure
quelcom d’Europa com que, bé, es feia prou difícil.

Podem esmentar també partits de dreta i d’ultradreta que
han volgut bloquejar l’arribada d’aquests fons, bàsicament no
han volgut aprovar ajudes per ajudar els països del sud,
diguéssim que la dreta i la ultradreta ens han pogut mostrar el
seu concepte de solidaritat, cohesió i comunitat. Sort hem
tengut de tenir govern d’esquerres en aquesta pandèmia. 

A més de ser un gran èxit és evidentment un gran repte, com
dic, el que té per davant la seva conselleria, Sr. Conseller, i

com ja s’ha dit també, és clar, nosaltres veiem que el panorama
que es dibuixa té dos eixos principals amb els fons europeus,
com ha dit el Sr. Melià, que crec que ja no hi és, hi ha diferents
fons per a diferents qüestions, és a dir, els fons diferents.

Punt número 1, reactivar l’economia a curt termini, en el
qual sembla que els fons React-EU és un complement ideal del
Pacte de reactivació que s’ha signat en aquesta comunitat, per
tant l’important és que sapiguem aprofitar el poder tractor i
reactivador de la combinació d’aquestes dues eines. I, per altra
banda, evidentment crec que era el company de Ciutadans, que
li reconec que evidentment a curt termini és clar que hem
d’impulsar el turisme, evidentment, perquè a curt termini no
podrem fer altra cosa que impulsar els projectes vinculats al
turisme en aquesta comunitat. Però l’altra gran eina que ens
aporten el fons europeus són de reforma estructural de
l’economia, i aquí, també n’hi ha d’haver de turisme, però és
aquí on hem de diversificar i fer un canvi de model per a les
següents generacions, perquè el que sembrem... es tracta... la
gran feina que té ara la conselleria per endavant és sembrar el
model econòmic que ha de créixer en les següents generacions. 

I com que aquesta tasca es basa en l’economia el més
important serà, des del nostre punt de vista, certesa, confiança,
seguretat, aquesta és la principal feina que ha de portar el
Govern de les Illes Balears, i ja ho va fer a la legislatura
passada, ho ha fet a la que portam fins ara i ho ha fet la
conselleria també amb la feina que duu feta fins ara, per molt
que altres vulguin sembrar incertesa. Per exemple, avui he de
reconèixer que el Partit Popular no ho ha fet, pens que el Sr.
Costa té molta més vista que els seus companys, però hi ha
certes campanyes per sembrar incertesa en aquests fons
europeus, per tant nosaltres animam la conselleria a no fer-hi
cas i a treballar amb certesa.

Com prova d’això és que es treballi amb el decret que
pensam que ens agradaria que pròximament veiés la llum, el
decret autonòmic de fons europeus que ja hi ha altres
comunitats que el tenen aprovat, és el cas d’Andalusia, Galícia,
Catalunya, Aragó, etc. 

Per altra banda, també avalen aquesta seguretat i aquesta
certesa que dic les xifres del 80% de disposició dels fons
FEDER que és més del doble de la mitjana autonòmica, per
tant tenim precedents satisfactoris que avalen la seva gestió i
pensam que ha de continuar per aquest camí. 

Simplement com dic, ateses aquestes circumstàncies, fer-li
una altra reflexió que és amb la que pensam que, com hem vist
fins ara a tota la regulació normativa que s’ha fet des d’Europa,
des d’Espanya i també de la que es treballa des de les Illes
Balears, hi ha un denominador comú i una constant, que és
l’agilitat; pensam que és una agilitat necessària, en primer lloc,
perquè és un principi necessari per la feina que li ve per davant
a l’economia de les Illes Balears i, en segon lloc, perquè és que
la mateixa Unió Europea exigeix aquesta agilitat i, a més del
calendari dels projectes, cada sis mesos, Europa revisarà el
seguiment de les reformes acordades i ens condicionarà els
reemborsaments econòmics. Per tant, entenem que aquesta
agilitat no és només ara sinó que s’ha de complir fins a la
finalització de tots els projectes.
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I ho dic perquè la conselleria ha creat una estructura, que és
el que ens ha explicat avui en la primera intervenció, molt
adient per a la feina àgil, però que, al nostre entendre, no és per
cap raó incompatible amb la rendició de comptes i la
transparència. Per tant, pens que és adient també en aquesta
sessió parlamentària que ens aporti totes les mesures -i jo crec
que ja ho ha fet la companya de MÉS per Mallorca, també en
certa manera- d’agilitat combinades amb la transparència,
lògicament volem transparència, lògicament volem consens,
però per sobre d’això no volem restar agilitat. 

Dit això, aquests fons seran útils en la mesura que es
destinin a prendre les reformes estructurals profundes, això és
el nostre punt de vista, per tant l’animam a aquesta tasca.

I les preguntes concretes que volíem fer. En primer lloc, una
mica en línia del que deia: quines seran les vies que té previstes
la conselleria d’informació i transparència amb la gestió
d’aquests fons europeus de projectes i de PERTE, sense restar
un mínim d’agilitat, perquè pensam que aquí amb aquest
equilibri també es juga part de la seva partida?

Una altra qüestió seria, així com les pròpies ajudes que
planteja la Unió Europea tenen un principi renunciable que és
l’augment de la cohesió dels territoris, tant dins d’Europa com
dins de cada estat, com es garantirà en aquest procés,
diguéssim, una cohesió entre les nostres illes? També, aquesta
qüestió pens que no ha sortida, el Sr. Castells ens ha parlat una
mica d’una visió insular que podria ser semblant, però aquesta
era la nostra consideració.

També li reconec que és cert, en l’estat actual de
planificació, no està ni definit el pla estatal, que sigui una mica
difícil concretar. 

També, igual que ens preocupa aquest equilibri, volíem
preguntar per l’equilibri entre els projectes, diguéssim,
projectes públics i projectes privats, és a dir, a més dels
requisits normativament establerts o que han d’anar dins aquest
paraigües i dins aquest pla autonòmic que es farà, què s’exigeix
als projectes per considerar-los estratègics i, per tant, prioritzar-
los.

I en darrer lloc, dels tres eixos que prioritza el fons Next
Generation, transició ecològica, transformació digital i
reindustrialització, quina és la previsió o quines previsions
tenen, si és que les tenen, de quines d’aquestes acapari un
major nombre o un major volum de projectes a les nostres illes.

Això serien una mica simplement les nostres preguntes o
consideracions.

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Respon el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, la
primera qüestió, de quines mesures prendrà per garantir el
funcionament i la transparència en la qüestió dels fons, com he
dit abans els mecanismes que es creïn es treballaran ara de
manera àgil amb l’oficina, que pensem que és una oficina de
recent creació i, per tant, treballam a analitzar quins seran els
mecanismes, quines seran les eines palpables perquè la gent, els
ciutadans i ciutadanes i les empreses i les administracions
puguin tenir d’aquestes qüestions. Jo he manifestat que seran
unes eines útils, unes eines accessibles, que seran a l’abast de
tothom.

Tota la política pública, totes les qüestions, i més quan
venen de caràcter... a nivell de convocatòria i sobretot en el
marc europeu són públiques i, per tant, tothom hi té accés, el
que farem, la feina que tenim per endavant és generar les eines
perquè siguin accessibles, sobretot accessibles.

Com es garantirà la cohesió territorial? Bé, jo crec, de fet,
estic convençut que aquest pla estratègic que es marcarà
precisament ha de tenir una visió de cohesió territorial d’illes,
de comunitat autònoma i de criteris que compartim amb els
diferents territoris, sobretot en aquestes quatre illes; encarada,
evidentment, des de la descarbonització, de les persones, en
l’atenció de les persones i de les polítiques mediambientals
com a eix transversal.

Equilibri entre projectes públics i projectes privats. És clar,
com he dit també abans, parlam d’una part molt important de
concurrència competitiva i per tant evidentment aquí hi haurà
possibilitat que es presentin tant uns com els altres. I en aquest
sentit, animo el sector privat a presentar projectes perquè la
transformació real de la comunitat autònoma és impensable que
només pugui venir des de l’administració pública, també ha de
venir des del sector privat i, per tant, crec que el desitjable, no
tant com es pot garantir, sinó que el desitjable seria que hi
hagués un equilibri real entre una cosa i l’altra. Però entendrà
que nosaltres no podem, per diferents normatives fins i tot,
marcar la competència competitiva.

I amb els tres eixos que vostè ha comentat tots tres tenen
una vital importància, és molt mal de fer dir quins seran els que
tindran un major reforçament, però sí que tant el Govern
d’Espanya com la Comissió Europea ja han marcat clarament
que són tres elements que estaran per sobre molt probablement
de la resta, la transició ecològica jo crec que des d’un punt...,
bé, donar... des d’una prioritat absoluta per a tots els territoris
que optin a aquests fons.

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Marí, li queden 5 minuts 30 segons per
a la seva rèplica. Té la paraula el Sr. Costa, per un temps de 7
minuts i 9 segons.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que del debat d’avui, no
m’agradaria afegir coses que ja s’han comentat, hi ha hagut una
qüestió que des del Partit Popular creiem absolutament
necessària i que ja els anunciï que proposarem i és la creació
d’una comissió no permanent de fons europeus en aquesta
cambra per tal que la labor de transparència a la qual feia
referència el Sr. Marí, la labor de control que correspon a
aquests grups parlamentaris, la labor propositiva també dels
grups parlamentaris es pugui executar en aquesta comissió no
permanent, que ja dic que el Grup Parlamentari Popular
proposarà, esperam, evidentment comptar amb tot el suport de
la resta de grups i especialment del Partit Socialista, que jo crec
que hi ha fet pràcticament una menció directa perquè hi hagi
aquesta comissió no permanent.

Si no es pogués aprovar aquesta comissió no permanent, li
puc anunciar, Sr. Conseller, que demanarem de forma periòdica
que vostè comparegui en aquesta comissió per tal que ens
informi de forma regular i de forma periòdica de l’evolució que
tengui la qüestió, una qüestió que considerem cabdal, que és el
tema dels fons europeus. I ho farem perquè aquest grup
parlamentari no es troba al pacte o pla o no sé exactament què
hi ha de reactivació econòmica, ens sembla excel·lent que el
Govern de les Illes Balears sigui allà i expliqui el que hagi
d’explicar però aquest pacte o aquest pla o no sé què no és un
òrgan de representació del Parlament de les Illes Balears, la
representació dels ciutadans de les Illes Balears és aquí i, en
conseqüència, entenem, des d’aquest grup parlamentari, que
ens correspon a aquest grup parlamentari Popular i a la resta de
grups aquesta tasca de control, aquesta tasca de transparència,
aquesta tasca propositiva que volem exercir amb totes les
garanties.

Per altra banda, hi ha hagut una altra qüestió que també ens
ha quedat clara, i és que, ja sabíem un poquet, però la veritat és
que ens preocupa prou, i és que els fons React-EU,
efectivament, els gestionarà la comunitat autònoma, aquests
300 milions d’euros en tres anys i que, efectivament, encara no
estan tots els fons distribuïts previsiblement, i podria ser que en
el futur que n’hi hagués un poquet més, i això ho gestionarà la
comunitat autònoma. Ens agradaria saber, i això és el que li
preguntam, encara que no sigui interactiu, perquè tampoc és
qüestió ara d’interrompre, que ens expliqui quines són les línies
del programa operatiu, vull dir que ens concreti quines són les
línies que vostès han dissenyat del programa operatiu del
React-EU, si està aprovat ja, si està definit ja, ens agradaria
saber quines són aquestes línies.

I ens agradaria saber si hi ha o no hi ha definits projectes
que encaixin dins aquest programa operatiu, si tenen projectes
triats. I, en conseqüència, ens agradaria saber què pensen fer
vostès amb els 100 milions d’euros que tenen pressupostats a
la secció 31 dels pressuposts de la comunitat autònoma? No li
deman..., si ara mateix no ho pot saber, doncs faltaria més...,
però ens agradaria saber-ho, perquè el Parlament de les Illes
Balears va donar suport a un projecte de pressuposts on hi ha
una borsa comuna de 100 milions d’euros, i 100 milions
d’euros no és un quantitat petita, i 100 milions d’euros es
transformen en polítiques i quan vostè posa una borsa comuna
a un pressupost i aquesta borsa comuna, aquesta borsa,

genèrica, és de 100 milions d’euros i no hi ha res definit,
s’atorguen al Govern de les Illes Balears unes competències
que estan fora del control d’aquesta cambra, perquè no sabem
ara, a dia d’avui, quines són les polítiques que vostès
executaran amb aquests 100 milions d’euros. Per tant, si ens ho
pogués aclarir, nosaltres li agrairíem molt.

I si pogués posar alguns exemples de projectes que penjaran
d’aquests 100 milions, doncs encara li estaríem més agraït. I si
ens pogués aclarir si utilitzaran aquests 100 milions per ajudar
autònoms i PIME, per donar liquiditat a autònoms i PIME, ja
estaríem exultants pràcticament, en el sentit que ens ho pogués
aclarir d’una forma definitiva. Perquè aquest grup parlamentari
du prou temps preguntant-ho i encara no hem aconseguit
aclarir-ho, si vostè, Sr. Company, ens ho pogués aclarir avui ja
ens aniria molt bé.

I la segona qüestió que ens preocupa molt també és que
l’altra part, el gruix dels fons europeus, els Next Generation, els
gestiona tots els Govern central, i els governs autonòmics es
transformen en, entre cometes, simples actors executors de
projectes, amb possibilitats de presentar-los, però amb
concurrència competitiva, de la mateixa manera que ho poden
ser els consells insulars o de la mateixa manera que ho poden
ser les empreses privades, cosa que ens sembla molt bé, però la
conclusió és molt senzilla: no hi ha cap distribució
territorialitzada d’aquests fons i, per tant, serà una vareta
màgica del Govern central qui farà aquesta distribució
territorialitzada, o serà una traducció pràctica, una distribució
territorial que serà una traducció pràctica dels projectes que
s’acabin acceptant per part d’aquesta vareta màgica? I això, Sr.
Conseller, ens preocupa molt, perquè si la vareta màgica no
gira cap a les Illes Balears igual en sortim escaldats.

Jo mirava ara el Reial Decret Llei aquest 36, no sembla que
quedi molt clar quins són els criteris a l’hora de seleccionar els
projectes que encaixaran dins la vareta màgica, Sr. Conseller,
i, en conseqüència, com sabem que per molt bo que sigui el
criteri, però el projecte que es plantegi des de les Illes Balears,
des de qualsevol òptica, sigui públic o sigui privat, encaixarà
dins la vareta màgica del Govern d’Espanya?

Sincerament, està molt bé que vostè, Sr. Conseller, ens
digui: els criteris insulars o els criteris territorials a les Illes
Balears es tendran molt en compte; sí, el que ens preocupa és
que no els tenguin tan en compte els de la vareta màgica,
perquè això sí que ens preocupa, això sí que ens preocupa amb
caràcter previ, perquè són molts recursos que depenen de la
vareta màgica d’algú, Sr. Conseller. I això ens preocupava quan
vàrem votar en contra del Decret Llei 36, el Grup Parlamentari
Popular al Congrés, i ens preocupa avui, perquè és que no hi ha
distribució, Sr. Conseller, i dependrà tot de la capacitat per
posar damunt la taula projectes que siguin atractius per a no
sabem qui, Sr. Conseller, i això ens preocupa molt.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, acabi, per favor.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, ja acab. Finalment, només una..., no, això és el bàsic, la
resta no ens fa falta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Respon el representant del
Govern.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, Sr. Costa. Han estat en tot el seu dret de
demanar una comissió no permanent, o evidentment els grups
ja dirimiran i en tot cas ja comentaran i votaran en
conseqüència d’aquesta opció, en qualsevol cas li puc dir que
estic totalment disposat i amb la màxima voluntat de
comparèixer en aquesta seu tantes vegades com sigui necessari,
a petició del seu grup o de qualsevol altre. Per tant,
independentment d’una qüestió de l’altra, encantat de poder
comparèixer i això crec que també és positiu en aquest sentit.

De totes maneres també vull aprofitar l’avinentesa per
convidar-los que el seu grup també formi part del Pacte de
reactivació, jo crec que en el moment més complicat de la
nostra generació doncs estaria bé una certa visió de necessitat
de treballar conjuntament, de treballar plegats per superar
aquesta greu crisi, és una llàstima que el seu partit no ho vegi
així. Però bé això evidentment fuig de les meves qüestions.

Vostè ha comentat també que els preocupa que els fons
React-EU no estan distribuïts o no saben ben bé..., bé, jo li he
comentat, sí, els preocupava tampoc no conèixer aquestes
qüestions, jo he dit abans que van principalment a àmbits
específics aquests fons React-EU com són l’educació, salut, en
matèria social, polítiques d’ocupació; també una part de suport
a les PIME, a través de la darrera convocatòria d’ISBA, ha anat
ja a càrrec dels fons React-EU, i també de la mobilitat
sostenible.

I aquí també comentar-li, deixi’m dir-li la meva millor
voluntat, tenen una especial incidència que aquests fons puguin
anar dirigits a les ajudes directes als autònoms i PIME, parlam
dels 100 milions d’euros, que estic totalment d’acord amb vostè
que és una quantitat gens menyspreable, per tant, totalment
necessària la bona gestió i la bona planificació. El que també
em sorprèn, bé, que fins ara aquesta qüestió, quan parlem de
100 milions els preocupa molt i quan parlem de 1.000 milions
doncs es veu que... no ho sé, supòs que és el zero que ve
darrera que els té una mica despistats i per tant no mostren el
mateix interès.

I després, per acabar, també comentar-li que en el gruix,
com vostè diu, d’aquests imports no hi ha una distribució
territorialitzada i, per tant, depenen d’una vareta màgica. És
clar, jo, també aquí comentar-li, confiï, hi confiï una miqueta
més, Sr. Costa, viuen dins un món de desconfiança i que, per
tant, en aquest sentit doncs jo no sé vostè qui es pensa que
acaba avaluant tots els programes operatius, totes les

convocatòries, totes les justificacions que treballa aquest
govern actual, i també l’anterior on eren vostès, per tant, totes
les qüestions que s’han de decidir seran molt similars, amb les
mateixes estructures i les mateixes qüestions.

Per tant, bé, en aquesta qüestió, tant si és en matèria
competitiva, com és a través de les conferències sectorials on
es puguin presentar els projectes per les comunitats autònomes
amb els ministeris, jo els deman dues coses: confiança i també
suport, suport perquè, independentment del grup polític que ara
governi, que pugui impulsar aquest projecte, no tenen per què
ser projectes del Govern, també poden ser projectes dels
consells insulars i, per tant, vostès governen un Consell Insular
d’Eivissa en què són molt necessaris també tots aquests fons
perquè puguin incidir en la crisi que patim i, per tant, li deman
suport perquè puguin sortir els millors projectes, perquè aquest
èxit ens hi va a tots. Per tant, l’èxit d’aquesta conselleria, a mi
el meu èxit personal i professional en aquests moments
m’importa poc, el que m’importa és que de la meva feina es
pugui desprendre un èxit per a aquesta comunitat, i li ho dic, no
tenim el plaer de conèixer-nos des de fa molta estona, però li ho
dic ben sincerament i conscient del que coment.

Per tant, gràcies, Sr. Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Martín,
per part d’Unides Podem, per un temps de 9 minuts i 5 segons.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Els fons europeus es distribuiran en el
nostre país d’acord amb el seny i la màxima responsabilitat,
aquí parlam d’una crisi derivada d’una pandèmia que ha afectat
les nostres illes de manera contundent, no som a Hogwarts, no
és qüestió de varetes màgiques, és qüestió d’avaluar realment
projectes que siguin transformadors i innovadors i que ens
permetin sortir d’una manera millor, amb sostenibilitat, amb
creativitat, amb innovació i sobretot sense que ningú no quedi
enrera.

Per la nostra part, no tenim més preguntes avui per al
conseller, agraïm les seves explicacions i l’assistència de
l’equip que l’ha acompanyat en el dia d’avui i seguirem fent
feina, perquè en queda molta per fer i des d’Unides Podem
tenim clar que és important fer sinèrgies i treballar de valent
per a les nostres Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Respon el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Simplement, president, moltes gràcies, per agrair les
aportacions de la diputada d’Unides Podem.
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Agrair també la seva predisposició a treballar conjuntament
i també demanar-los, com he fet amb el Sr. Costa, doncs aquest
treball conjunt per aportar a tota aquesta estratègia, a tots els
projectes que redundaran en benefici dels ciutadans i
ciutadanes amb els quals també, com a membres de l’equip de
govern i companys en aquest moment, tots estam amb la
mateixa visió i amb els mateixos objectius.

Així que moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas,
per un temps de 3 minuts, 55 segons.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, ho ha parlat aquesta tarda, projectes
transformadors, projectes estratègics i els que nosaltres
coneixem que es presenten, sabem manifestacions d’interès que
han presentat determinats grups turístics, manifestacions
d’interès que han presentat diferents empreses de serveis i
d’equipaments, i en sabem un, que nosaltres hem demanat i fins
i tot hem presentat una proposició no de llei perquè el
Parlament també doni suport a aquesta manifestació d’interès,
que és una proposta que surt de la Fundació Impulsa, el sistema
turístic circular, que, a més a més de ser un projecte molt
transversal, potser realment estratègic per a les nostres illes.

I aquí és, dintre de les funcions que té el Govern i
principalment la seva conselleria, dintre de tot aquest procés de
tramitació de la gestió dels fons europeus, una de les
funcions..., que no s’ha comentat, però que segurament serà
bàsica, i després del que ha dit el Sr. Costa, idò encara més, que
és una funció de lobby i de fer força a Madrid perquè els
projectes realment estratègics per a la nostra comunitat, siguin
els primers en aprovar-se en els diferents ministeris.

Aquí prou que n’hem parlat aquesta tarda i vostè mateix ho
ha dit, vostè és una persona molt competitiva i estic segur que
lluitarà per als principals projectes i per les principals
manifestacions d’interès. I considerem que aquesta del sistema
turístic circular de la Fundació Impulsa és un dels importants
de moment dels que hem tingut coneixement.

I bé, res més, no vull esgotar el temps. Agrair la seva
presència aquí i agrair també la voluntat de seguir venint cada
vegada que sigui precís, perquè realment ens enfrontem a un
repte com a comunitat autònoma immens, aconseguir projectes
interessants i transformadors i aconseguir que a Madrid els
aprovin, o sigui que hi ha una feinada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Respon el representant del
Govern.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Plenament d’acord amb
el que vostè comenta, independentment del projecte en concret
que vostè comenta del qual en som coneixedor i, per tant, tots
els projectes que responguin a les diferents qüestions
necessàries que marca tant la Comissió Europea com l’Estat,
com també la visió d’aquestes illes per part nostra tendrà el
suport o serà també coordinat i ajudat que pugui millorar i
pugui respondre a un interès general.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar, per un temps de 5 minuts i 3 segons.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Molt breument, tornar donar les gràcies per
l’assistència. Crec que, com hem dit tots, és una oportunitat
aquests fons i, per tant, crec que entre tots tant per part del
Govern com també per part d’aquesta cambra, com per part de
totes les administracions, hem d’arribar a aconseguir que
precisament s’aprofiti aquesta ocasió única precisament per fer
una societat millor i més resilient, com diuen els mateixos fons,
que aquest sigui un objectiu i que aquest s’arribi a aconseguir. 

De totes maneres crec que no serà la darrera vegada que ens
vegem aquí per parlar d’aquest tema, crec que s’han aclarit
molts de temes, però evidentment queden temes pendents
perquè encara no es coneixen, no perquè no s’hagin volgut
respondre i, per tant, ens ajornam fins a la propera i moltes
gràcies per ser aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Respon el representant del
Govern.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, molt breument per agrair a la Sra. Campomar també el
seu to, les seves propostes. I evidentment vendré aquí diverses
vegades més, esper poder ser aquí diverses vegades més per
explicar el full de ruta de la conselleria i que puguin venir
bones notícies per part dels projectes que es presentin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pertocaria el torn al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, però no han assistit a
aquesta comissió. També al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, li resten 8 minuts, però el Sr. Melià ja no
assisteix a la comissió. El Sr. Castells del Grup Parlamentari
Mixt havia esgotat el temps.
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Per tant, és el torn del Sr. Marí, per part del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps de 5 minuts i 30 segons.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, president. No, simplement per agrair la presència
del conseller i de tot el seu equip i a mode d’últimes reflexions,
com hem dit abans, és època de sembrar, de sembrar a la nostra
economia el que volem veure créixer almenys en les dues
properes generacions, per tant, pensam que la feina de la
sostenibilitat social, ambiental i econòmica és primordial i
l’hem de mantenir, perquè, si tenim una economia amb
aquestes característiques, també tendrem una societat amb
aquestes característiques.

L’elegibilitat dels projectes vendrà determinada, pensam
nosaltres, per una feina ben feta, per demostrar el gran impacte
del projecte sobre l’ocupació i sobre la reactivació a les Illes
Balears i no tant pensam nosaltres com per un lobby o altres
pressions que es puguin fer a Madrid.

I simplement dir que entenem que aquesta comissió també
tendrà una certa continuïtat, com han dit altres companys, més
que res perquè encara estam en un estadi un poc inicial de
planificació i que també és difícil concretar una sèrie de
mesures i molt menys fer-ne seguiment. Així que seguirem tots
junts treballant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Respon el representant del
Govern.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, president. Gràcies Sr. Marí, diputat també
agraesc el seu to, les seves paraules i també manifestar el meu
compromís de treballar conjuntament i donar resposta a totes
les qüestions que es plantegin dins aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Hem acabat el debat, volem
agrair la seva presència i la del seu equip en aquesta comissió
a la jornada d’avui.

I no havent més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
Gràcies.
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