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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començam la

sessió i, en primer lloc, els demanaria si hi ha substitucions, per

favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, pel Grup  Parlamentari Ciutadans Patricia Guasp,

substitueix Marc Pérez-Ribas. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, enlloc de Pilar Costa, Jordi Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí.

Compareixença RGE núm. 15357/20, del director general

de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr.

Antoni Vicens i Vicens, sol·licitada pel Grup Parlamentari

Ciudadanos i acordada per la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts, a la sessió del dia 16 de febrer del 2021, per

informar sobre la conversi ó de l’organisme de consorci a

fundació, segons informació publicada en diversos mitjans de

comunicació.

Passam doncs a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu

a la compareixença del Sr. Antoni Vicens i Vicens, director

general de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears

Europa, sol·licitada pel Grup  Parlamentari Ciudadanos, escrit

RGE núm. 15357/20, i acordada p er la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts a la sessió del dia 16 de febrer de 2021, per

informar sobre la conversió de l’organisme de consorci a

fundació, segons informació publicada en diversos mitjans de

comunicació.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles

establertes a la resolució de la presidència reguladora de les

compareixences previstes en els ap art ats tercer i quart de

l’article 47 del Reglament del Parlament.

Assisteix el Sr. Antoni Vicens i Vicens, director general de

Relacions Exteriors i gerent  del Centre Balears Europa,

acompanyat p er la Sra. Begoña Morey i Aguirre, secretària

general de la conselleria, i per la Sra. Maria Isabel Gallador i

Jover, interlocutora parlamentària.

Té la paraula per tal de fer t ot a l’exposició oral el Sr. Vicens

i Vicens.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EXTERIORS

I GERENT DEL CENTRE BALEARS EUROPA (Ant oni Vicens

i Vicens):

Benvolguda presidenta, membres de la Mesa, benvolgudes

diputades i benvolguts diputats. Abans de començar i per ser

aquesta la primera vegada en la que particip d’un debat en seu

parlamentària de manera direct a, permeti’m que els digui que

n’es t ic molt honorat, en hores greus com les actuals poder

escolar i compartir la crítica, l’opinió, el matís i la proposta dels

dip utats d’aquest Parlament, la veu del meu poble, és un

moment molt especial per a mi.

Comp aresc davant aquesta Comissió d’Hisenda i

Pressuposts per retre compte de la petició de compareixença

formulada en la meva persona, com a direct or general de

Relacions Ext eriors i vicepresident del Consorci Centre Balears

Europa i en assumpció fins avui de les funcions gerencials

d’aquest darrer consorci. Així, se’m requereix explanació sobre

les accions dutes a terme des del començament de legislatura

com a director del CBE i sobre el fonament i la justificació de la

reestructuració i modernització del consorci referenciat en una

fundació del sector públic instrumental. 

Amb l’objectiu de ser el més  ent enedor i succint possible,

estructuraré la meva intervenció en tres parts: en una primera

part introductòria recolliré, de manera concisa, com s’estructura

la governança de l’acció exterior del Govern als inicis de

legislatura, la raó per la qual es determinà aquesta governança

i en quin moment ens trobam actualment. En una segona part,

us perfilaré les accions realitzades en el si de l’ens ins t rumental

i l’acció exterior de les Illes Balears, punt que m’obligarà a

detallar la feina realitzada per aquesta direcció general per tal de

dotar d’unitat d’acció estratègica les relacions exteriors. I en

tercera i darrera part de la meva intervenció, entraré a informar

de la transformació a nova fundació i el seu rol ins t rumental en

la renovada acció exterior que necessita.

En aques t  sent it, i com a cancell inicial del primer bloc, cal

subratllar que la int enció medit ada i diàfana de la

reestructuració de l’acció conjunta de la Direcció General de

Relacions Exteriors i el Centre Balears Europa es va encetar en

una integració i coordinació de les  seves activitats, així es va

planificar i imp ulsar una unitat de l’acció exterior, liderada des

de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. Seguint

aques t  full de ruta, en el Decret 12/2019, de 3 de juliol,  que

recull les competències i l’est ructura orgànica bàsica de les

conselleries, ja es va escometre la primera passa de la

reestructuració de l’acció exterior del Govern. Així, el Servei

d’Acció d’Exterior va deixar la Conselleria de Presidència, per

incorporar-se a la recent creada Direcció General de Relacions

Exteriors, de la també nova Conselleria d’Hisenda i Relacions

Exteriors, d’aquesta manera l’acció exterior i l’ens instrumental

s’unien sota un mateix paraigües.

En aquest context, el 12 de juliol se’m va nomenar director

general de Relacions Exteriors  i, per Resolució de 17 de juliol

del 2019, vaig assumir també la Vicepresidència d’Assumptes

Europeus del Consorci, delegant -me totes les funcions de la
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presidència i de la direcció gerent de l’ens instrumental, a la

Resolució de dia 24 de juliol del 2019.

D’aques t a manera es va gestar la fase inicial de dotar tota

l’àrea d’acció exterior d’una unitat d’acció, l’objectiu era clar i

diàfan, calia unificar recursos i capital humà per tal de planificar

una reestructuració que ens fes ser més eficients per situar a les

Illes Balears com un subjecte actiu en l’àmbit europeu i

mediterrani i consolidar així una veu pròpia i proactiva. 

En aquesta línia, la feina feta en el marc del Comitè de les

Regions, activa i detallada en comissions i plenàries, així com

les darreres decisions d’entrar a formar part de l’Assemblea

General i Local Euromediterrània, l’ARLEM, o la recent elecció

la setmana passada de la presidenta Armengol, com la primera

presidenta de la Comissió Illes de la Conferència de Regions

Perifèriques i Marítimes d’Europa, deixa p alesa la intenció

política de reivindicar-nos amb una veu definida i treballada, en

tant que territori insular i a la Mediterrània davant la Unió

Europea i l’espai euromediterrani. D’aquesta manera, i amb

aquest objectiu, és com en una primera fase inicial es va optar

per atorgar unitat a l’acció exterior, tot engegant un procés

int ern d’autoavaluació i anàlisi de mancances, d’habilitats i

necessitats per tal de plantejar una reestructuració del Consorci

Centre Balears Europa i la seva realitat.

Com que hi haurà temps de detallar el canvi en el tercer

bloc, ara només voldria subratllar que, superada la fase inicial,

ens  trobam en una fase de consolidació i execució d’aques t a

unitat de l’acció exterior. Arran d’aquesta evolució, a hores

d’ara el consorci no només s’agombola orgànicament i física en

el marc de la Direcció General de Relacions Exteriors, sinó que

treballa en una es t ratègia d’acció convergent. Aquesta

estratègia d’acció convergent s’articula en tres  branques: una

primera, d’assumptes europ eus, que englobaria totes aquelles

accions dutes a terme princip alment  a través de les xarxes de

divulgació i informació, així com el suport a la direcció general

en les tasques de relació i divulgació de la realitat de la Unió

Europea. Una segona, d’assistència tècnica, impuls i divulgació

amb fons europeus, que atorga part del personal del consorci

a la Direcció General de Fons Europeus. I una tercera, que seria

de suport logístic, seguiment i execució, amb referència a

l’Oficina de les Illes Balears davant la Unió Europea.

Aques t es  branques  d’es t rat ègia d’acció exterior

convergent, que són fruit del treball mancomunat de la direcció

general i del consorci,  vert ebren el bessó central de l’acció

exterior de les Illes Balears i es t int olen el principi bàsic de la

imprescindible unitat d’acció.

I per què, senyors dip utats, aquesta insistència en la

imprescindible unitat d’acció? Perquè l’acció exterior és semp re

instrumental i està al servei del desenvolup ament sectorial de

les estratègies i necessitats d’altres depart aments i actors. I

això, traslladat a un territori de dimensions reduïdes i insular,

com el nostre, és fa encara més  necessari a l’hora de lluitar pels

drets i els interessos d’aquesta terra.

Més enllà d’aquesta estratègia d’acció convergent, cal

recordar a més que dins els objectius que ens definim, trobam

els d’impulsar, organitzar i coordinar actuacions relacionades

en l’àmbit de la Unió Europea, p romoure la participació activa

de la ciutadania europea a les  Illes  Balears, o informar,

assessorar i assistir tècnicament en temes europ eus a les

ins t it ucions i a tota la societat civil de les Illes Balears, en

general; objectius tots ells que quedaran diluïts sense unitat

d’acció. No podrem començar a besllumar el màxim potencial

dels instruments d’acció exterior si dividim esforços i no

sumam, si no desplegam una acció ext erior vertaderament

transversal i instrumental, si no esmenam, en definitiva, la

dinàmica que aquest camp havia aportat en èpoques pretèrites

per adaptar-lo a les necessitats del segle XXI.

En aquest sentit, i per cloure aquest primer cancell

introductori, deixi’m emfatitzar que, malgrat que les inèrcies de

dècades d’articulació d’un camp concret no es muden d’un dia

a l’endemà, sí que avançam sense canvis  radicals vers un marc

més estret d’integració entre els diferents actors de l’acció

ext erior, un rumb amb el qual navegam i navegarem tota la

legislatura malgrat els embats de la pandèmia per deixar el millor

marc d’acció exterior per l’avenir.

Passant  ara al segon bloc que volia tractar, el de les

actuacions concises realitzades fins a la data amb la dinàmica

conjunta de l’acció exterior, deixi’m destacar un pic més que,

per primera vegada, s’ha actuat amb una vertadera unitat

d’acció en aquest camp. D’una manera succinta i ordenada

int entaré resumir les accions que es duen a terme de manera

general.

L’any passat, a l’any 2020, estaven programades més d’un

quarantena d’accions dins el marc del Centre Balears  Europa,

però el mes de març, com bé saben, el món es va at urar amb la

irrup ció de la pandèmia. Això va provocar que, per una banda,

haguéssim de replanificar o redissenyar la totalitat de la

programació original i que, per altra banda, haguéssim de cedir

dues treballadores a la Conselleria de Model Econòmic per

realitzar feines relacionades amb la tramitació d’ERTO.

Malgrat aquesta situació sobrevinguda, dramàt ica i

absolutament excepcional, que va suposar i que suposa a hores

d’ara encara la pandèmia, l’acció exterior es va refer i va

aconseguir esmenar els  entrebancs, de les act ivit at s

programades només se’n varen suspendre quat re, la resta es va

dur a terme en adap t ar en alguns casos la presencialitat per

activitats en línia.

Es varen afegir activitats no previs tes al pla, com a un

segon cicle de conferències  t emàtiques sobre la repercussió del

Brèxit a les Illes  Balears, la primera el mes de març, encara

presencial, i la segona, a finals de novembre en col·laboració

amb les cambres de comerç d’Eivissa i Formentera, Menorca i

Mallorca.

També es va crear una pàgina web informativa amb

informació emesa per la Unió Europ ea en referència a la COVID-

19, amb mesures que es duien a terme a la resta dels es tats

membres i especialment en regions insulars entre d’altres.
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I en aquest punt, i abans de continuar la meva intervenció,

deixi’m expressar la meva solidaritat amb totes les víctimes de

la pandèmia i el meu agraïment a tota la conselleria i a tots els

treballadors, així com a tots els actors d’aquesta societat  p er

haver tret el millor de nosaltres mateixos. Aquells dies vàrem

demostrar que quan ens necessitam i treballam units sempre

ens tenim, enmig de les incerteses dels p rimers  dies tot l’equip

es va bolcar a ajudar i cooperar seguint les indicacions del

Ministeri d’Afers Ext eriors en l’acompanyament dels illencs i

les illenques que necessitaven retornar, des de T asmània a

Buenos Aires, passant per Vietnam o Mèxic, entre d’altres,

vàrem intentar conjuminar forces entre tots p er facilitar el retorn

d’aquestes persones.

 Reprenent ara el fil d’aquest segon bloc, les activitats

s’estructuren en cinc grans línies: una primera línia, dirigida a

la formació que organitza el consorci de cara a certs col·lectius

com els docents, amb les jornades formatives que hem

organitzat p er aprendre i conèixer a utilitzar els recursos

educatius que la Comissió Europea posa al seu abas t ; els

periodistes, com ara amb el seminari web sobre fake news  i

desinformació; o els estudiants, com ara les sessions sobre la

Unió Europea per a alumnes de primària, ESO i batxillerat  quan

la pandèmia ens ho ha permès, així com simulacions de

l’Europarlament entre d’altres.

Una segona línia d’accions s’emmarca dins  la divulgació i

la participació ciutadana, com ara la camp any a Endu-te’n un

Plàstic amb motiu del Dia internacional de la neteja de platges

que vàrem engegar conjuntament amb la Conselleria de Territori

i Medi Ambient, i on esperam sumar més ajuntaments, seguint

l’exemple de l’Ajuntament de Ses Salines, que s’hi va voler

sumar; la celebració i l’organització d’un fòrum sobre ocupació

en entorns europeus i internacionals amb la Universitat, amb la

coparticipació de la representació p ermanent d’Espanya; una

forta embranzida a la celebració del Dia europeu de les

Llengües, de manera transversal amb el Govern i els consells,

així com de manera mancomunada amb altres illes europees

posant en valor el nostre patrimoni lingüístic.

Per altra banda, el suport  a la celebració del Festival de

Cinema Europeu Atlàntida Film Festival, o l’organització de

l’exposició fotogràfica sobre migració als camps de refugiats

Sight by Side de la Comissió Europea i realitzada a l’Arxiu del

Regne de Mallorca. Aquí vull destacar que, malgrat  que la

pandèmia ens va entrebancar l’impuls que li volíem donar per

la celebració el propp assat  18 de desembre dels vint anys del

Dia internacional de la persona migrada, al final ho vàrem p oder

tirar endavant.

Per altra banda, la celebració conjunta de la Setmana

cultural de Sant Jordi a Brussel·les, amb diferents activitat s i

donant força a la nostra diplomàcia cultural; o les  taules

rodones, esdeveniments i accions entorn els eixos  del Pacte

Verd Europeu i la transició ecològica, pedra de toc de la

Comissió Von Der Leyen, com ara la campanya comunicativa

Save The Planet, El repte de la teva vida, o la interessant

webinari sobre la corresponsabilitat política a l’hora de

desplastificar la Mediterrània; així com el fet de sumar-nos a la

celebració del Dia marítim internacional en el marc de

l’Organització Marítima Internacional, amb l’organització del

webinari Una navegació sostenible per una Mediterrània

sostenible, on discutirem figures que poden arribar a ser tan

importants  p er a nosaltres com les zones marines especialment

sensibles en les quals també treballam i analitzam.

En un altre ordre vull destacar també l’adhesió al manifest

On són elles?, una iniciativa de l’Oficina del Parlament Europeu

a Espanya, amb l’object iu de fer visible la presència de dones

expertes a l’espai públic i especialment a l’àmbit  europeu. I

podríem afegir-hi la participació en el Dia de les Illes Balears; en

el curs de difusió estadística, amb Eurostat; la participació

conjunta amb Còrsega, Sardenya i Gozo, que ja fa quatre anys

que ho fem, en la Setmana Europea de Ciutats i Regions  a

Brussel·les, entre d’altres.

Una t ercera línia, que he volgut separar per la importància

cabdal que té aquest dia per consolidar i fer visible el projecte

europeu, versa de l’organització dels actes ins t it ucionals

relacionats amb el Dia d’Europa. L’any passat la COVID-19 ens

va obligar a repensar a corre-cuita tot el p rograma i a reorientar

les diferents accions a una realitat telemàtica. A tall d’exemple,

vàrem engegar el concurs mus ical Treu la teva millor versió,

amb la interpretació de l’himne de la Unió Europea o la

magnífica interp retació d’aquesta Oda a l’Alegria, en aprofitar

el setantè aniversari de la Declaració de Schuman duta a terme

des del confinament, però de manera conjunta, per músics de

l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears amb la participació de

la Coral de la Universitat de les Illes Balears.

I enguany, més enllà dels actes a les biblioteques, el

concurs musical, les  accions comunicatives i protocol·làries i

alguns esdeveniments presencials, si la pandèmia ens ho

permet, també volem anar una mica més  enfora i seguir

precisament l’esperit de Robert Schuman, quan ens deia que

“Europa no es farà de cop, sinó a partir de realitzacions

concretes”, ja els p uc anticipar que, malgrat la pandèmia, anam

una passa més enllà: gràcies a la impecable funció de

coordinació del president de la FELIB, a qui vull agrair

públicament la seva predisposició per fer avançar l’acció

ext erior també des de l’àmbit local, s’ha instat els ajuntaments

i els consells insulars a aprovar una declaració institucional per

al Dia d’Europa, una declaració que ens agermani i ajudi de baix

a dalt  a canalitzar la veu que cadascuna de les illenques i els

illencs que vulguin participar en el procés de redefinició del

projecte comú que la Unió Europea llançarà el 9 de maig amb la

conferència sobre el futur d’Europa.

Una quarta línia ve configurada per les tasques

d’organització int erna i de suport logístic, que inclouria la

resolució de consultes i recerca especialitzada d’informació de

temes de la Unió Europea, el seguiment de les  p olítiques

europees i l’ajuda logística, així com l’assis t ència tècnica a

àmbit de l’acció exterior, com ara l’ajuda en la gestió i la

participació al Comitè Europeu de les  Regions, així com a l’àrea

de fons  europeus. En aquest sentit, cal fer una menció més

detallada d’aquesta darrera tasca en relació amb el fons

europeus, ja que té un pes molt important respect e del volum

de feina i del capital humà de l’actual consorci.
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En primer lloc, tenim l’assistència tècnica directa a l’àrea de

fons europeus articulada mitjançant una encomana de gestió de

part del personal del Centre Balears Europa a la Direcció

General de Fons Europeus.

En segon lloc, es realitza, i aquest cop sí de manera directa,

la gestió dels incentius regionals. El consorci t é delegada la

competència executiva dels incentius regionals i s’encarrega de

gestionar i tramitar les sol·licituds d’ajuda a la comunitat

autònoma, així com el control en l’execució i el compliment de

condicions dels expedients aprovats actualment. Actualment,

l’àrea disposa de dos tècnics que desenvolupen tasques de

difus ió i promoció de les ajudes a les Illes Balears, la gestió de

projectes, la recep ció i comprovació de la documentació

administrativa i la relació amb la Sots-direcció General

d’Incentius Regionals del Ministeri d’Hisenda. 

La cinquena i darrera línia és la de suport i acompanyament

a l’Oficina de les Illes Balears davant la Unió Europea. Les

comunitats  aut ònomes tenen oficines de representació i

actuació davant la Unió Europea, ja que hem de tenir present

que també és  una administració nostra. A banda de defensar

els nostres interessos en el procés legislatiu europeu i ser

actius en la defensa de l’assignació de fons  europeus, cal

recordar que, en el marc d’un estat descentralitzat com el

nostre, tenim un acord per a la part icip ació en cinc de les nou

formacions de rang ministerial del Consell de la Unió Europ ea,

ja que afecten completament les competències aut onòmiques.

L’Oficina de les Illes Balears davant la Unió Europea, des  de

principi de legislatura, ha comptat amb la meva coordinació i

gestió directa en t ant  que director general de Relacions

Exteriors, he participat activament com a membre del Comitè de

Regions a les diferents comissions i p lenàries i hem exercit el

lideratge proactiu i la coordinació en l’acció d’influència del

Govern de les Illes Balears davant la Unió Europea, així com el

treball conjunt en la representació permanent d’Espanya. Per

dur a terme totes aquestes tasques vaig viatjar amb freqüència

a Brussel·les fins que la pandèmia va canviar radicalment la

situació el març del 2020 i es va establir un teletreball obligatori

a Bèlgica, sempre que fos  p oss ible, des dels primers dies de la

pandèmia.

En aquest àmbit, i amb la dinàmica de reportar

l’importantíssim seguiment estratègic del procés legislatiu

europeu i millorar les funcions de formació en acció exterior, es

reforçarà l’Oficina de les Illes Balears davant la Unió Europ ea

per aconseguir ser un altaveu renovat en la defensa dels

interessos de les Illes Balears a Brussel·les, i es crearà un nou

p rograma de formació en acció exterior i Unió Europea que,

quan la pandèmia ens ho permeti, permetrà l’ampliació dels

p rogrames de beques en aquest camp per a joves universit aris

amb una dinàmica diferent.

Una vegada descrites les funcions i activitats del Centre

Balears Europa és el moment d’iniciar el tercer bloc d’aquesta

compareixença i detallar els canvis projectats en el si de

l’estructura consorcial i el seu paper instrumental a la renovada

acció exterior de les Illes Balears. 

Com s’ha explicat amb anteriorit at , en aquesta legislatura i

en una fase que ens agrada definir com d’inicial, hem integrat

en una única conselleria i sota el paraigües de la Direcció

General de Relacions Exteriors el Servei d’Acció Exterior i el

Consorci, que ara concentrem per primera vegada les seves

activitats i les seves estratègies en aquesta unitat d’acció. Així,

transcorreguda aquesta fase inicial de convergència i dinàmica

conjunta de dues realitats que històricament havien es t at

separades, ara es fa necessari passar a una fase de consolidació

i execució, iniciada amb un reforç de la gerència per reforçar i

desplegar una acció exterior estable, especialitzada i sòlida.

Pensin que l’actual estructura consorcial es va crear a finals

dels anys vuitanta i que a hores d’ara la seva estructuració no

permet el desenvolupament del seu màxim potencial com a ens

instrument al i de suport. Transcorreguts més de trenta anys el

paper de les  regions a la Unió Europea s’ha enfortit i

paral·lelament ho han fet seves les estructures de representació

i d’acció concert ada. En aquesta línia, gran part de les

estructures que es varen desplegar a p rincipis dels anys

noranta varen transformar lentament les seves estructures i

funcions, si en un començament aquest s  ens aglutinaven tot

un seguit de funcions a poc a poc varen especialitzar aques t es

funcions dotant-les  de més  aut onomia i especialització

estructural dins les pròpies  arquit ect ures administratives

regionals.

Per tot això, és el moment de donar aquest a nova passa en

la transformació de l’estructura consorcial a una renovada

fundació de suport del sector públic autonòmic i així afavorir

una gestió més àgil de les funcions instrumentals i d’execució

en l’acció exterior, així com en l’àmbit dels fons  europeus.

Aquesta nova fundació, que tendrà l’agilitat com a principi

rect or, millorarà les  nos t res  cap acit at s  tècniques i

administratives i fonamentarà les bases per articular i desplegar

un reforç dels recursos humans  t ot caminant cap a un equip

tècnic més especialit z at .  D’aquesta manera es construirà un nou

model de gestió pública que persegueix una major eficiència del

sector públic des del punt de vista estrat ègic i operatiu en

donar cobertura a una gestió eficaç de l’acció exterior en el

nostre marc euromediterrani, així com funcions de suport

reforçades a la Conselleria de Fons Europeus.

Tot això, senyors diputats, perquè necessitam un ens

instrumental àgil que ens ajudi a desplegar el màxim potencial

en l’acció exterior del Govern. Necessitam una oficina davant la

Unió Europea forta per articular una veu potent a Brussel·les  i

enfortir el seguiment estratègic del procés legislatiu europeu;

necessitam un equip d’excel·lència que catalitzi l’acció europea

i medit errània dels governs locals, dels consells i del Govern de

les Illes Balears  amb interlocució permanent, amb decisions

polítiques i capacit at  per generar opinió; necessitam una

organit z ació connectada a escala europea, mediterrània i

mundial amb institucions líders  a l’àmbit de les relacions

exteriors, que participi en els grans  debats d’àmbit europeu,

mediterranis i globals, així com generar opinió i coneixement

valorats internacionalment; necessitam un instrument d’acció

exterior al servei dels ciutadans que treballi p er influir i donar

suport a les seves necessitats, així com per captar els int eressos

de la ciutadania i difondre i contribuir a l’aplicació de les
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decisions que els afecten; i necessitam, per sobre de tot, una

nova estructura conjunta d’acció ext erior autocentrada que

vetlli i articuli una veu insular i mediterrània pròpia i defensi

aferrissadament els interessos d’aquesta terra.

Totes aquestes necessitats les dipositarem en aquesta nova

fundació i la seva implicació amb la direcció general, amb

responsabilitat, amb il·lusió, amb molt d’esforç i amb la

convicció que fem el que més beneficia l’interès general dels

illencs i de les illenques.

Ja per concloure aquesta primera intervenció, crec que és

cabdal reiterar els eixos principals que han regit i regiran la ruta

de l’acció exterior de les Illes Balears i el reforç del seu paper

instrumental.

El primer eix és el de la unitat d’acció com a vehicle per

aconseguir l’objectiu de situar-se en una posició autocentrada

com a subjectes actius a l’escena europea i mediterrània, t ot

reforçant els nostres mecanismes d’influència i el seguiment

estratègic del procés legislatiu europeu.

El segon eix és el de t ransversalitat, perquè els assumptes

europeus i mediterranis afecten de manera transversal tots els

àmbits d’actuació i tots els nivells adminis t ratius, s’ha de

cohesionar i coordinar l’acció del Govern de les Illes Balears

per fer-la estable, fiable i sostenible en el temps.

El tercer eix és el de la consolidació i defensa del concepte

d’insularitat mediterrània amb un objectiu clar, el desplegament

en el si de la Unió Europea d’una es tratègia específica per a les

illes de la Mediterrània. En aquest sentit, l’aprovació el passat

mes d’octubre per part del Comitè Europeu de les Regions del

dictamen Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el

marc insular  mediterrani constitueix un punt de partida en la

defensa dels concepte de la insularitat mediterrània.

El quart eix és el de l’agermanament perquè la col·laboració

amb altres territoris amb interessos compartits per tal de

defensar-los dins la Unió Europea és cabdal. En aquest sentit,

també vull destacar l’èxit  en un moment molt convuls de la

presidència balear de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb

dos fets molt concret s : vam saber adaptar-nos amb celeritat a

la situació pandèmica, redactant el pressupost en temps rècord

i treballar int ensament els equips de Catalunya, Occitània i les

Illes Balears per articular un fons de sup ort  COVID, per ajudar

diversos sectors econòmics; i, per altra banda, vàrem dissenyar

el fonament de l’estratègia euroregional per al 2030, amb

l’objectiu de caminar vers  una consolidació a mitjà i llarg

termini, d’un espai euroregional més cohesionat i més

sostenible.

Un cinquè eix és el de la participació activa, tant en els

òrgans establerts per la Unió Europea i l’Estat espanyol, per

defensar els int eressos de les Illes Balears dins l’àmbit europeu,

com en la resta, a partir d’accions de lobby directe.

El sisè eix és el de la cooperació i interrelació amb territoris

de la Mediterrània, perquè és necessari potenciar i consolidar

les relacions  amb els territoris de la riba sud de la Mediterrània,

especialment aquells que ja participen a fòrums o xarxes

comunes, com és el cas de la CRPM.

I com a setè i darrer eix, el de la governança multinivell i el

del multilateralisme, perquè en un marc completament disruptiu

com el que tenim a hores d’ara, en el qual la crisi generada per

la COVID-19 ens ha evidenciat la urgència d’un canvi de model,

una comunitat insular pet ita com la nostra necessita superar

mancances i aplegar tots els esforços per poder fer front amb

suficients garanties a un món cada vegada més globalitzat, però

també més regionalitzat. I això només ho aconseguirem a partir

de la interconnexió i la int egració dels grans marcs i estratègies

internacionals i europees.

En aquest sentit, com hem fet  en el marc euroregional i ara

imprimirem en el liderat ge de la Comissió de les Illes, de la

Conferència de Regions Marít imes i Perifèriques d’Europa,

seguirem treballant perquè les nostres actuacions i accions

ajudin a coadjuvar i int egrar els  17 object ius  de

desenvolupament sostenible de Nacions Unides i les principals

línies polítiques marcades per la Unió Europ ea, marcs

fonamentals de referència, on s’emmarquen totes les nostres

accions.

Ja vaig acabant presidenta.

Senyors diputats, el gran assagista i poeta mallorquí Josep

Maria Llompart, de qui vàrem celebrar el 2018 el seu any

commemoratiu amb activitats a Brussel·les, ens diu a un dels

seus poemes més coneguts: “Mai no t’aturis, no hi ha fi, ni

principi, però les roses, cada cop més vermelles, les passes

t ’encatifen”. Doncs, us dic que, amb aquest esperit infatigable

que ens marca Llompart, que ni comença, ni acaba, sinó que

avança, nosaltres seguim i seguirem i el camí que ens marquen

aquests grans eixos  i que il·lustren la nostra feina al capdavant

de l’acció exterior de les Illes Balears.

Esper sincerament que hagi aclarit bona part dels seus

dubtes i em pos a la seva disposició senyors diputats, per

resoldre o esclarir els interrogants que encara queden.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Ara correspondria suspendre la

sessió per un temps màxim de 45 minuts. Demano als portaveus

si podem continuar? Es t am d’acord tots en continuar?

Continuam doncs.

Abans de passar a les preguntes o observacions de tots els

portaveus, he de preguntar-li, Sr. Vicens, si vol contestar

individual o globalment a cada un dels portaveus?

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EXTERIORS

I GERENT DEL CENTRE BALEARS EUROPA (Antoni Vicens

i Vicens):

De manera col·lectiva.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Globalment?

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EXTERIORS

I GERENT DEL CENTRE BALEARS EUROPA (Antoni Vicens

i Vicens):

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passem doncs ja als torns de preguntes. En

primer lloc té la p araula el Grup Parlamentari Ciudadanos, la Sra.

Patricia Guasp, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Muchas gracias, president a. En primer lugar, Sr. Vicens,

agradecerle que hoy esté aquí en esta comisión parlamentaria,

en sede parlamentaria, para informarnos  de las  lineas

estratégicas y sobre todo también, no sólo del Cent ro Balears

Europ a, sino de esa unidad de acción, en la que ya le adelant o

que en eso estamos de acuerdo, siempre he defendido la

necesidad de que el Govern de les Illes Balears pusiera su

empeño en coordinar la acción exterior de las Illes Balears y del

Govern de manera estratégica, de manera conjunta, y en eso

estoy de acuerdo.

Si bien, bueno, pues como sabe, yo he sido becaria del

Centro Baleares Europa, he trabajado muchísimos años en

Bruselas, también en el Comité de las Regiones, y tengo una

especial estima por los asuntos europeos, una especial estima

sobre todo por el Centro Baleares Europa, un ente que siemp re

voy a defender y que va a tener el comp romiso de Ciudadanos

de la necesidad imperiosa de que el Centro Baleares Europa

hace una labor fundamental en la sociedad balear y que es  de

retorno, la hace en Bruselas, pero que ese ret orno es

indispensable que llegue.

No me ha quedado muy  claro el cambio de consorcio a

fundación, es decir, cambiar la naturaleza jurídica, que esto

sirva para agilizar todas las lineas estratégicas de las que nos

ha hablado. Y lo que sí va a facilitar es quizás la contratación de

más personal, nos ha dicho que estaba interesado y que uno de

los objetivos era contratar personal técnico especializ ado. Me

gustaría que aclarase qué funciones van a tener y sobre todo

cómo va a ser esa contratación. También la del gerente, que

nos ha dejado entrever que va a haber una contratación, o se

va a designar, mejor dicho, un alto cargo más para el consejo.

Yo también s iempre he defendido esa unidad de acción, pero

porque considero que el director general de Acción Exterior

debe ser también el gerente del Centro Baleares Europa.

Y, bueno, yo le quería comentar en p rimer lugar la Acción

Ext erior y el Centro Balears Europa, no considero que tengan

que estar dentro de la Conselleria de Hacienda, eso número

uno, porque siempre se ha ligado el tema europ eo al tema

económico, para mi va mucho más allá, debemos acercar la

Unión Europea a la ciudadanía balear y no sólo que se entienda

la Unión Europea como un cajero automático de fondos

europeos. Y en eso pues divergemos, no tengo esa misma

concepción, creo que tendría que estar en Presidencia y

s iemp re lo he defendido así y lo seguiré defendiendo. Y,

además, más aún, me da la razón a mi posicionamiento el que se

haya creado una Conselleria de Fondos Europeos, apart e de la

Consejería de Hacienda, y que el Centro Baleares Europa siga

estando con Acción Exterior en Hacienda, es algo que pone de

manifiesto y usted lo ha dicho, todas sus funciones son

institucionales, son de Presidencia, no son de la Conselleria de

Hacienda. 

Es t oy  de acuerdo, t ransversalidad, insularidad,

participación activa como lobby, cooperación con la CRPM. Y

yo le he escuchaba con la ilusión que nos lo cuenta y es que

durante dos décadas he oído a tantos directores generales decir

exactamente lo mismo que ha dicho usted aquí y  me apena,

porque yo soy la primera que quiero que el Centro de Baleares

Europa y la Acción Exterior del Govern de les Illes Balears

funcione, y cuesta mucho, no sé qué pasa en el Govern, pero

yo a veces miro a Galicia, miro al País Vasco, e incluso Valencia

en otros momentos, y ha funcionado siempre bien.

Y esa oficina en Bruselas de la que nos habla, dice que la

quiere potenciar, pero es que lleva complet amente cerrada

desde el mes de noviembre de 2020. Desde junio de 2019 no

han sido cap aces ustedes de seleccionar un responsable

técnico o directivo, lo que quieran, para esa oficina. Y miren,

han estado los becarios en Bruselas durante un año solos

completamente, sin un responsable técnico, sin un responsable

directivo.

Para información de todos, la última convocat oria de becas

del Centre Balears Europa fue en 2018 y las becas del CBE, que

he tenido el honor de ser becada hace muchos años y tener la

satisfacción, y sobre todo para mi currículum profesional le

puedo decir que es lo que más destaco, llevan 20 años

funcionando estas becas, y son fundamentales p ara los

jóvenes de las Islas  Baleares y no pueden llevar tres años

completamente paradas. Eso es potenciar la oficina del Centro

Baleares Europa en Bruselas y la Acción Exterior del Govern.

Por eso nos habla de una dinámica diferente, y lo que yo le

puedo decir es que lleva más de medio año cerrado.

También nos dice que todas las comunidades  autónomas

tienen oficina allí, bueno, hay muchísimas comunidades

autónomas que hace una década pues se fueron a las oficinas

de la representación permanente para no pagar los abultados

gastos de alquiler que supone tener una oficina, y ahora mismo,

vuelvo a reiterar que está complet amente cerrada en Bruselas.

Y este t ip o de acciones lo que va a propiciar es que haya otros

grupos parlamentarios -jus t o ahora ha salido el Sr. Rodríguez-,

p ero es t oy segura y convencida de que van a pedir el cierre de

es ta oficina, porque ha despojado de contenido, ha despojado

de personal y la oficina de Bruselas está cerrada.

Me apena, me apena que siempre los temas europeos

queden relegados y t ap ados  dentro del Govern de les Illes

Balears.
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Me preocupa esto, que se ha creado una conselleria Fondos

Europeos, usted sigue manteniendo que una de las patas

fuertes del Centro Baleares Europa serán los fondos europeos.

Una de las justificaciones en convertirla a fundación es darle

agilidad y porque iba a encargarse de gestionar los fondos

europeos, me gustaría que concretará usted aquí si esto va a

ser así o, ahora que va a haber una oficina y una conselleria

encargada de esto, no va a tener ninguna de las funciones.

Me llama t ambién la atención que de las 14 personas que

están en la RPT, trabajadores del Centro Baleares Europa,

muchos de ellos llevan desde el año 95 o anterior, pues de esas

14 personas ahora mismo sólo hay 4 que trabajan directamente

p ara el Centro Baleares Europa y 2 de ellas son de

administración; es decir, sólo hay dos técnicos -dos  t écnicos-

que están trabajando ahora en el Centro Baleares Europa,

cuando en el 2008, por ejemplo, había 37 personas.

En es t e último año, usted lo ha dicho, se ha cedido personal

a otros departamentos, todavía hay estos técnicos que están

trabajando en la gestión de los ERTE y que van a seguir ahí.

Usted no lo ha dicho, ha hablado de las redes que tiene...,

las xarxes ¿no?, pues que son las del Europe Direct y el Centro

de Documentación Europea, que es la única subvención que

tiene el Centro Baleares Europa que no sean dineros  de fondos

propios  de la CAIB, que son 35.000 euros, si no recuerdo mal,

aproximadamente cada año, que recibe de la Comisión Europea

el Centro Baleares Europa, por tener una antena aquí, en las

Islas Baleares , una antena de la Comisión Europea que es la

oficina, la ventanilla del Europe Direct, que el objetivo es hacer

llegar las políticas europeas, informar sobre las ayudas, sobre

las becas, no sólo a la ciudadanía balear sino también a los

ayuntamientos, a los consejos, a las diferentes  consejerías de

la comunidad autónoma. Hay  que regionalizar toda la

información y las políticas europ eas y que tengan un servicio

y que sirvan para algo.

Todo esto no se est á haciendo, no se está cumpliendo

desde el Centro Baleares Europea y no lo va a poder negar,

p orque solamente tiene un técnico, otro de los técnicos est á

haciendo ese apoyo, que yo..., a mí, personalmente, me parece

bien que el Centro Baleares Europa dé apoyo a la Dirección

General de Acción Exterior, por supuesto, pero este personal

técnico no basta ni siquiera para cubrir las actividades que son

obligatorias realizar en el marco del Europe Direct, que por eso

le da esa subvención la Comisión Europea.

Nos ha relat ado una serie de actividades, que yo las veo

aquí en la p ágina web del Centro Baleares Europa, por cierto,

una p ágina web que antes hace años pues tenía muchísimo

potencial, servia pues para todos los funcionarios de las

consellerias que se informaban de los nuevos  p rogramas, de

los nuevos proyectos europeos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, acabo, es que es t aría horas hoy hablando, perdón-, antes

era una página potente, que esa también era una de las

funciones del Centro Baleares Europa, veo esa página web

completamente..., no está actualizada.

Nos ha hablado de la web de la COVID, lleva desde julio sin

actualizarse, y muchas de las actividades que nos ha relatado

son de 2019. Yo le pido que hoy nos explique ¿qué actividades

va a hacer en el marco del Europe Direct  en 2020 y de

actividades propias del Centro Baleares Europa?

Creo que está haciendo una buena labor como director

general de Acción Exterior, veo sus actividades  en el Comité de

las Regiones , ya le digo que soy una fan de este organismo que

da voz a las regiones en el proceso legislativo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vaya acabando, por favor, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... pero creo que se han dejado completamente de lado parte de

los objetivos del Centro Baleares  Europa y de la esencia de

ése.. ., y sobre todo el Centro de Documentación Europea ha

cesado toda su actividad en las charlas de los colegios, llevaba

30 años el CBE dando charlas sobre la Unión Europea en los

colegios y me parece una de las funciones básicas que le pido

que recupere el Centro Baleares Europa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Guasp, por favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias , Sra. Guasp. Passem el torn de paraula al portaveu

del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats. En

primer lloc, agrair-li al Sr. Vicens que hagi comparegut avui aquí

per explicar-nos la conversió del Centre Balears Europa en

fundació i altres qüestions de la direcció general. També agrair

al seu equip que sigui avui aquí entre nosaltres.

Jo la veritat  és  que seré molt breu perquè l’avantatge

d’intervenir primer i si a més intervé p rimer la Sra. Guasp, que és

una especialista en la matèria, doncs he de reconèixer que part

de les preguntes que jo li volia fer ja les ha fetes la Sra. Guasp

i, per tant, ja estan, ent enc, incorporades a la seva relació de

qüestions.
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Sí que és cert que m’agradaria que ens  pogués, entre

cometes, explicar com és poss ible que la seva direcció general

no estigui vinculada a la nova conselleria de Fons  Europeus,

perquè si vostè ens parla d’unitat d’acció exterior, etc., i és cert

que tal vegada l’acció exterior no es basa només a aconseguir

fons per a les Illes Balears, però s í que és cert que resulta

realment estrany que a la nova conselleria de Fons  Europeus se

li associï Universitats, per exemple, se li associï Cult ura, però

resulta que la Direcció General d’Acció Exterior o de Relacions

Exteriors no s’associï a aquesta nova conselleria. Li agrairia que

ens ho p ogués  explicar, quina és la seva versió dels fets?

Perquè, sincerament, per als ciutadans de les Illes Balears o per

a aquest diputat que li parla és absolutament incomprensible.

Llavors m’agradaria preguntar-li quin paper ha jugat vostè,

com a director general de Relacions Exteriors, en el procés de

negociació d’una cosa que és  realment molt important per a les

Illes Balears i per al conjunt d’Espanya que són els nous fons

europeus Next Generation. Vostè hi ha jugat qualque paper? Si

és que sí, quin paper ha jugat?

Llavors m’agradaria aclarir, perquè vos tès saben que el

Partit Popular ha dit de forma insistent que en situacions

extraordinàries  de crisi econòmica profunda, com la que vivim,

és necessari que l’adminis t ració s’ajusti el cinturó, en

conseqüència m’agradaria preguntar-li o m’agradaria que

acreditàs avui l’absoluta necessit at de la seva direcció general.

Per això m’agradaria preguntar-li, quins són els tècnics que

vostè té sot a la seva direcció a la Direcció General de Fons...,

perdó, a la Direcció General de Relacions Exteriors? Quanta

gent fa feina amb vostè? Quanta gent fa feina en el Centre

Balears Europa?

Ens ho ha dit la Sra. Guasp, p erò és  que del que ha dit la

Sra. Guasp, i que també li volia preguntar jo, i perquè vostè ho

ha dit directament, resulta que de les 14 places que vostè té

dotades i cobertes resulta que hi ha 4 places que fan feina al

Centre Balears Europa i 10 places de 10 persones que fan feina

a altres llocs. Per exemple, quantes persones fan feina a

l’encomana de gestió de la Direcció General de Fons Europeus?

Perquè si el Centre Balears Europa és un ens que està constituït

per contractar p ersonal que fa feina a altres direccions generals

algú podria arribar a la conclusió que el que cal fer és contractar

les  direccions generals allà on fan falta i no al Centre Balears

Europa.

Llavors ens ha dit, ens ho ha confirmat la Sra. Guasp , i jo

també li volia demanar, què fa l’oficina a Brussel·les tancada i

què fem els ciutadans de les Illes Balears  p agant les despeses

d’una oficina que està tancada?

I també li volia demanar, per què des de 2018 -ens ho ha

confirmat la Sra. Guasp-, no es treuen les beques? És una de les

principals ajudes que concedia el Centre Balears Europa: què

ha motivat que des del 2018 no hagin sortit les beques, hi ha

alguna explicació p erquè això hagi succeït? És la pandèmia?

Què ha succeït perquè això s’hagi produït?

Finalment, m’agradaria pregunt ar-li quin paper ha jugat la

gestió de personal i les restriccions de cont ractació de personal

que, des del 2013 i bàsicament la Llei 40/2015 han suposat per

als consorcis, i si aquestes restriccions de contractació de

personal són la principal explicació de la transformació del

Cent re Balears Europa de consorci a fundació, si aquesta és la

principal, perquè li he de reconèixer que a aquest diput at  que li

parla tampoc no el convenç aquest, diríem: no, serem més àgils,

etc.; més àgils en quin sentit, Sr. Vicens?

Crec que ens ho pot dir directament, crec que la principal

raó per la qual es transforma el consorci en una fundació és la

raó del personal, però vostè ens ho podrà confirmar.

I poca cosa més, Sr. Vicens, moltes gràcies novament per la

seva compareixença i també al seu equip.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem el torn de paraula a la

portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Vull donar la benvinguda al Sr. Vicens

i a l’equip que avui l’acompanya i agrair-li la seva exposició

que, certament, ha estat completa, molt  desglossada i ben

organitzada i, a més, posada en escena amb aquesta passió de

qualcú que li agrada la feina que fa en aquests moments.

Com ha pogut  comprovar i comprovarà a les següents

intervencions es troba davant d’un públic escèptic avui, així

que hi ha una gran oportunitat realment de donar a conèixer el

que fa i com s’organitza.

Sí, i dic escèptic davant dels gestos del Sr. Rodríguez, que

el tenc aquí devora, perquè nosaltres som europeistes amb

molta diferència del que opina el seu part it ,  llavors ,

evidentment, per a nosaltres és imp ortant que existeixi el Centre

Balears Europa, és important aques ta direcció general com a

instrument  d’acció exterior perquè hi hagi una veu insular

pròpia en benefici dels interessos generals de la ciutadania de

les Illes Balears, que p recisament és una de les qüestions que

ha comentat el director general a la seva intervenció.

Dins la meva experiència europea crec que hi ha una cosa

que és molt clara, i a diferència de com està organitzada

l’administració pública al nostre país, els concept es  de

transversalitat i de feina en xarxa estan estructurades i

funcionen des de fa moltíssims d’anys. Al nostre país costa

una mica més, la pandèmia ens ha donat una oportunitat de

repensar l’administració pública i d’anar cap endavant.

Nosaltres no veiem com a problemàtica en aquest sentit la

ubicació i l’assignació del Centre Balears Europa, com s í que

han vis t  altres grups que m’han precedit a les seves

intervencions.
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Moltes de les qüestions que volíem plantejar ja han estat

formulades, amb la qual cosa no les repetiré a fi d’optimitzar el

temps del que disposam.

Sí que em sembla molt important  des t acar que, per primera

vegada, una dona presidirà la Comissió de les  Illes de la

Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa

durant els propers  dos anys. Atesa l’experiència en gestió

europea i les lamentables imatges que hem vist del Sr. Erdogan

aquests dies, crec que és molt imp ort ant destacar la presència

de les dones  en un àmbit realment que s’ha demostrat prou

sexista.

En relació amb la seva intervenció una qüestió, vostè ha

parlat del seguiment estratègic del p rocés  legislatiu i

m’agradaria demanar-li per què considera que és important?

Vostè n’ha fet menció i m’agradaria que pogués ampliar

aquesta qüestió.

La resta de qüestions ja han estat formulades i consider

que, bé, que estaria molt  bé que pogués ampliar aquesta

informació que li sol·licit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies , Sra. Martín. És el torn ara de la portaveu del

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Joana Aina

Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Vicens, per ser aquí i

per les explicacions. Com han dit també altres intervinents,

segons  quines qüestions que tenia pensades ja tampoc no en

faré menció.

Sí que és veritat que li diré a la Sra. Guasp que jo no tenc

aquesta idea tan romànt ica que té ella del Centre Balears

Europa de fa anys, jo sempre en el meu t emp s  de funcionària de

quan vaig començar, el Centre Balears Europa era com un

cementiri d’elefants de càrrecs,...

(Algunes rialles)

... que ja li dic, això és el que jo record, però bé, amb això no vull

dir que no hi hagués  gent que hi treballàs molt, però sí que és

cert un poc això.

Crec que la gestió de fons europ eus , la gestió europea ha

millorat en aquests darrers sis anys, crec que s ’ha fet un esforç

i crec que és positiu i que ho hem de posar en valor.

Voldria p osar en valor també és l’acció que es fa des de la

Direcció General de Relacions Institucionals o el consorci o que

sigui fundació posteriorment, en aquesta qüestió nosaltres no

entrarem a veure quin és l’instrument jurídic més adequat,

esperam que s igui el que decideixi l’executiu, però sí que és cert

que consideram que hi ha d’haver un lobby  p ot ent  de cara a

Europa per demanar el reconeixement  de la insularitat de les

Illes a la Mediterrània. Perquè d’això ens queixam cada dia a

aquest parlament, que realment Europa no ens té en compte a

l’hora de les ajudes de minimis, perquè ens aplica els mateixos

criteris que apliquen al cont inent, que realment no tenim cap

dels avantatges que reconeixen a les illes  ultraperifèriques,

mentre que realment, a nivell europeu, un 95% d’habitants

insulars són d’illes de la Mediterrània, no són d’illes de la

ultraperifèria, sinó que un 95% d’habitants que són a les illes

són de la Mediterrània. 

Per tant, crec que Europa sí que hauria de fer també un

pensament i hauria de reconèixer, d’acord amb l’article 74 del

Tractat Fundacional de la Unió Europea, aquest reconeixement

i aquesta singularitat de les illes a la Mediterrània.

Per això ens sembla bé encarar, demanar aquesta estratègia

de cara a les illes de la Mediterrània i crec que és  molt important

que hi hagi una estratègia específica, i que, encara que la

situació de les  illes de la Mediterrània no sigui la mateixa a

cadascuna d’elles, sí que ens uneixen molt es coses: ens uneix

tenir un p etit territori amb alta intensitat d’ús; tenim una

qüestió ambiental molt vulnerable, molta riquesa, però també a

la vegada molt a vulnerabilitat ambiental; i sobretot tenim una

alta dependència de moltes qüestions, dependència energètica,

recursos hídrics, per dir-ho de qualque manera, en el sentit que

realment tenim uns  recursos hídrics molt escassos, però també

t enim normalment un model econòmic molt terciaritzat i molt

basat en el turisme i en els serveis. Crec que ho hem patit, crec

que no fa falta a cap dels diputats que hi ha a aquesta comissió

repetir que la pandèmia ens ha posat davant la cara aquest

excés de vulnerabilitat, aquesta fragilitat que ens produeix el

nostre model econòmic. 

Per tant, sí que és cert que hem de demanar i hem de fer

tot es  les  p asses possibles perquè Europa ens ajudi i ens tengui

en compte, no només puntualment amb aques t  ajut de

reconstrucció, crec que de cara al futur, de cara a una cosa més

estabilitzada i que realment tots els seus  ins t rument s

econòmics  s’adaptin també a les especificitats i a les

part icularitats que tenen les illes de la Mediterrània; o sigui,

que hi hagi un petit espai en el sentit de reforçar aquesta

fragilitat, per reforçar totes aquestes qüestions que ens uneixen

a les illes de la Mediterrània. En això nosaltres li donam tot el

suport, esperam que es pugui fer molta feina.

Quan va venir aquí el secretari d’Estat per Europa, el primer

també qui li vàrem demanar era quina previsió tenia alhora de si

creia possible que almanco Europa tengués en compte, en

consideració, repensar-se aquesta regla de minimis per a les

illes; ens va parlar de dos anys, jo no sé si amb això coincideix,

però ens agradaria saber la seva opinió.

Crec que tenim qüestions molt  imp ortants perquè, a part de

ser fràgils davant les pandèmies, som fràgils davant el canvi

climàtic, molt fràgils; tenim estudis dels nostres mateixos

instruments del SITIBSA que ens diuen que l’augment de la

mar realment serà espectacular d’aquí ics anys, o sigui, que les

nostres platges... hi haurà una quantitat de p latges que

desapareixeran. Així que hem de tenir en compte que el nos t re
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model no és etern, el nos t re territori així com ara estam

acostumats a veure’l, si no actuam, si no fem actuacions i si no

ens ajuden a fer aquestes actuacions, si no fem una estratègia

concreta a mitjà i a llarg termini serà molt difícil. Aquesta sí que

ja serà diguem una crisi irreversible. La pandèmia sanitària pot

ser que estiguem molts d’anys a sort ir-ne, perquè ha estat ha

tengut un alt impacte econòmic i social, però la crisi climàtica,

l’impacte que tendrà sobre tot el nostre territori insular serà en

moltes qüestions irreversible.

Per tant, sí creiem que hi ha d’haver un lobby, que s i aques t

ha de ser el Centre Balears  Europa, sigui fundació o sigui

consorci,  és  a dir que hi ha d’haver un element que faci pressió

a Europa perquè hi hagi aquest reconeixement, perquè aquestes

ajudes s’adaptin, perquè tots els ins t rument s  d’Europa

s’adaptin als  casos insulars de les illes de la Mediterrània,

perquè també es tenguin en compte, ja ho he dit, aquestes

qüestions.

Perquè, bé, haver-hi ja, ja sabem que el nostre REB, el

nostre règim especial diu que l’Estat instarà Europa; però, bé,

jo crec que si nosaltres, a la vis t a de com tenir aquí el règim

esp ecial, que encara no ens han fet massa cas, ni ens han fet

cas mai cap dels governs  espanyols anteriors i per ara aquest

tampoc, per tant, si no ens  ho pencam nosaltres, si no som els

primers que anam a demanar a Europa el que ens correspon,

crec que no ens tendran en compte.

Per tant, nosaltres l’instam, des de MÉS per M allorca,

precisament a aquesta acció principal, creiem que en aquests

moments és  un dels eixos principals que hauria de tenir i que

hauria de ser prioritari per a l’acció exterior, en aquest cas de

cara a Europa aquesta estratègia específica de reconeixement de

la insularitat mediterrània i de la necessitat d’adaptar aquests

instruments financers de les ajudes de la Unió Europea, de tenir

estratègies específiques per a les Illes, perquè, ja ho dit, crec

que totes les illes de la Mediterrània, a part que són, com he dit

i ho vull repetir, 95% dels habitants insulars i hi ha un article

concret del Tracta fundacional que ho reconeix, però que no

s’ha posat en pràctica mai, doncs crec que hi hem de posar tots

els elements necessaris.

I bé, jo li he fet una sèrie de qüestions, crec que moltes

altres qüestions ja s’han posat  sobre la taula o ja s’han

plantejades pels diputats que m’han precedit, per tant, bé,

estarem al que vostè ens digui i després ja veurem la següent

intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Es el turno ahora del

portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr.

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Empezaré por el final y así

ahorramos tiempo, que és ¿qué hay que hacer con el Centro

Baleares Europa? Cerrarlo. Y ¿por qué? Porque la Sra. Guasp

nos ha dicho que ahora actualmente tiene 14 trabajadores, de

los cuales realmente solo trabajan 4, en su día tuvo hasta 37, y

ahora que solo trabajan 4 y que la oficina de Bruselas está

cerrada ni lo han notado los ciudadanos, ni lo ha notado la

comunidad autónoma, ni lo ha notado Europa ni el mundo

occident al.  Entonces, está clarísimo que es un organismo más

que prescindible.

Porque, además, cuando usted nos ha hecho un desarrollo

de estas actividades, le he oído hablar de exposiciones,

celebraciones, fórums, conciertos, festivales cinematográficos,

concursos y el Día de Europa, parece usted el gerente de una

empresa de eventos en lugar de un director general; es que

realmente, si esa es  la función fundamental de esta oficina,

organizar bodas, bautizos y comuniones, pues, sinceramente,

creo que nos sale muy caro para lo que representa.

Voy a negar la may or, que es que se nos ha señalado como

ant ieurop eís t as , t odo lo contrario, nosot ros  creemos

profundamente en Europa, España es parte de Europa porque

es un hecho geográfico innegable, histórico y cultural, otra

cosa es que tengamos reticencias con el funcionamiento actual

de como funciona o está organizada Europa, que eso no

significa ser antieuropeíst a, o sea, nosotros pensamos que

Europa tiene algunos déficits democráticos, como le gusta decir

al líder de Unidas Podemos, y también tiene un exceso de

oscurantismo y un exceso de gasto.

Porque hay  una comisión en la que hay 38.000 funcionarios

cuyo presidente es elegido por el Consejo Europeo, pero el

Consejo Europeo dice quién va a ser elegido, y se manda al

Parlamento Europeo, que es realmente lo único democrático

elegido en Europa; es decir, es como una especie de

democracia indirecta orgánica que nos suena mucho al pasado.

Entonces, nosotros sí pensamos que Europa tiene mucho que

mejorar en su calidad democrática, en su acercamiento a los

ciudadanos  y  en su transparencia de gestión y, sobre todo, en

una contención del gas t o p úblico; ya digo, solo en esta

comisión, la que preside la Sra. Von der Leyen, hay 38.000

funcionarios. Eso no nos  conviert e en antieuropeístas,

simplemente somos críticos con alguno de los funcionamientos

de sus instituciones, pero le garant izo a usted y a todos que

somos absolutamente europeístas.

Yo creo, mi partido piensa que esta especie de complejo

provinciano que tienen algunas autonomías, que hace que

quieran equipararse un poco a las  que se consideran de primera

división, nos ha llevado a abrir esta serie de centros,

miniembajadas por el mundo, que es lo mismo que ha sucedido

con las televisiones autonómicas, parece que si una autonomía

no tiene una tele no es de primera divis ión, es de segunda.

Entonces, siempre, con esa especie de complejo siemp re

cobramos lo peor y al final siempre supone un gasto, hay

gas tos que son necesarios y otros no lo son y, además, se ha

visto claramente en las circunstancias actuales, por desgracia,

lo necesario que es el manejo serio y riguroso y austero de los

fondos públicos, porque en ocas iones, y ahora tenemos la

prueba, nos hacen falta para cosas muchísimo más importantes.
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Porque, además, nosotros consideramos ..., usted ha

hablado de diplomacia cult ural; la diplomacia cultural la tiene

que hace el Gobierno de España, la cultural, la económica, la

p olítica, la militar y aquella que fuera falta, porque es una

competencia del Estado, y ¿qué hacen las Baleares haciendo

diplomacia y teniendo oficinas de coop eración internacional,

direcciones generales de exteriores? O sea, es  todo una especie

de complejo de nuevo rico, de que queremos ser iguales que

aquello a lo que nos gust aría emular, no tiene absolutamente

ningún sentido ni se justifica el gasto en absoluto.

Nosotros consideramos y pensamos que todo este dinero

que empleamos en toda esta estructura de gasto, incluidas esas

14 persones, que, como vemos, han tenido que ser derivadas,

entre otras cuestiones, a tramitar ERTE, pues señal de que eran

necesarias, señal de que hay una carencia, a lo mejor, de

funcionarios en esta comunidad aut ónoma pero en otras áreas,

no en el Centro Baleares Europa, por mucho que yo entiendo

que haya quien tenga vinculados recuerdos cariñosos por su

paso por este organismo.

En definitiva, Sr. Director General, nosotros le agradecemos

su comparecencia, pero somos, como ya le he dicho, de la

opinión que lo que hay que hacer con el Centro Baleares

Europa es cerrarlo, la oficina de Bruselas cerrarla, devolverle las

llaves al propietario y dejar de pagar el alquiler y los gastos que

ello supone, porque le aseguro que ahora necesitamos

muchísimo el dinero.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del portaveu

del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, Sr. Director General i

personal que l’acompanya, li donam la benvinguda a aquesta

comissió.

Primer de tot, crec que...,  evidentment intentaré no ser

reiteratiu, tot i que és un poc inevitable perquè incidiré en

qüestions que ja s’han comentat. Primer de tot, segurament, el

nom de la seva direcció general s’hauria de modificar perquè

seria més encertat que fos “Direcció General de Relacions amb

Europa o Direcció General de Relacions amb Institucions

Europees” perquè a això té bàs icament dedicats els seus

objectius i la seva acció.

Per al Grup Parlamentari d’El Pi la seva direcció general, i el

Centre Balears Europa molt concretament, el que hauria de ser

bàs icament, sobretot, aquest seria l’objectiu, és ser un lobby

d’influència p er fer escoltar les necessitats de les Illes Balears

a les institucions europees, per influir en les polítiques

europ ees i que tenguin en compte la singularitat de les Illes

Balears, per exemple, aquí s’ha comentat la regla de minimis, i

aconseguir recursos econòmics per a les Illes Balears. Aquest

hauria de ser l’objectiu princip al, -vostè diu que sí amb el cap-,

però, és clar, s’ha dedicat molt més temps a cont ar-nos el

complementari, que són aquestes accions, aquesta formació,

aquesta organització d’esdeveniments, etc., que els object ius

bàsics. Perquè, és clar, si al final arribam a la conclus ió que

dedicam molt més temps al comp lementari que a l’essencial, no

anam bé, no anam bé!

Primera consideració, per centrar el debat de quina és la

postura del nostre grup parlamentari en relació amb la seva

acció i amb la seva política.

Segon, com ja s’ha dit, no té ni cap ni p eus l’organització

que el Govern té en relació amb aquesta qüestió, perquè, és

clar, vostè aquí ens ha parlat d’unitat, unitat, unitat, unitat,

devers 25 vegades unitat, però en el seu Govern no hi ha

unitat; és clar, perquè vostè, efectivament, hauria d’estar

assignat i hauria d’estar dins l’organigrama de la Conselleria de

Fons  Europeus, perquè no té cap sentit que vostè sigui a

Hisenda, les Cambres de Comerç a una altra conselleria, etc.,

perquè si tan creu en la unit at i tan èmfasi posa en la unitat, el

normal és que l’organització reflect eixi aquesta voluntat

d’unitat, però és que l’organit z ació institucional de les Illes

Balears no reflecteix aquesta voluntat, més aviat reflecteix el

contrari.

Tercera qües t ió, les Cambres de Comerç, com ja li hem

comentat, per a nosaltres són fonamentals i exerceixen una

acció exterior, i vostè només les ha esmentades perquè han

col·laborat  amb un esdeveniment, aquesta és  t ot a la

col·laboració, coordinació, sinergia que vostè ha esmentat en

relació amb unes institucions públiques que per a nosaltres són

molt importants i que també fan molt a acció exterior i, per tant,

on també hi hauria d’haver unitat. Nosaltres li demanam quin

paper i quina coordinació impulsen vostès en relació amb les

Cambres de Comerç de les Illes Balears.

Quarta qüestió que li vull plantejar, és clar, aquí hi ha grups

parlamentaris que diuen: no, som molt  europeistes i l’important

és que existeixi el Centre Balears Europa; bé, l’important és que

existeixi el Centre Balears Europa obert, perquè si l’important és

que existeixi el Centre Balears Europ a nominalment, però

l’oficina de Brussel·les està tancada, això, sincerament no

veiem que tengui molt de sentit.

Quan vostè diu: es reforçarà l’oficina; vostè ha dit això: es

reforçarà l’oficina; com es reforçarà l’oficina? Ens ho p odria

concretar, perquè en aquesta comissió qui ha donat xifres

concret es  ha estat la portaveu del Grup Parlamentari Ciutadans,

perquè de la seva compareixença no hem entès en què

consisteix reforçar. En què consisteix? Però, en què consisteix

no amb grans principis, molt preciosos, que podem compart ir;

en què consisteix? En pagar més lloguer, en contractar més

personal, en què consisteix reforçar? Perquè aquest és un

element bàsic.

Si el funcionament d’una institució que per a nosaltres

podria ser important, d’acord amb els object ius  que li he

esmentat, es fonamenta únicament en becaris i el gran reforç és

treure la convocat òria de becaris, etc., comprendrà que

nosaltres no li veiem a això una consistència molt sòlida.
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I cinquena qües t ió que li vull plantejar, evidentment, com la

resta de grups parlamentaris, no he entès absolutament res

sobre per què s’ha de convertir un consorci en fundació, no he

entès res, res de res de res. A través de les opinions de la resta

de grups parlamentaris he entès que era per contractar més

personal, aquesta és la idea que m’ha quedat. I jo li deman, i

això ja li han demanat  la resta de grups, supòs que ho

confirmarà, que és per contractar més personal, supòs, no ho

sé, ja ens ho dirà; però, en t ot  cas, jo li deman si aquesta

transformació de consorci a fundació té un cos t  econòmic per

a la comunitat autònoma. I si té un cost,  que, lògicament, supòs

que p oc o molt ha de tenir un cost, quin és el cost que vostès

tenen calculat d’aquesta transformació? Perquè tot val doblers.

I com bé s’ha dit també aquí, evidentment no ens trobam en

aquests moments per amollar cap coet, més aviat el contrari.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies , Sr. Melià. És el torn ara del portaveu del

Grup Parlamentari Mixt, realment MÉS per M enorca, el Sr.

Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i benvingut, Sr. Vicenç. Jo,

la veritat  li don l’enhorabona per la seva presentació, ha estat

molt entenedora, molt  ben estructurada i molt clarificador i, per

tant, des d’aquest punt de vis t a, doncs, ja li dic que l’he

trobada molt amena, en el sentit doncs que ens ha explicat molt

bé tota la feina que fan i tota la feina que volen fer.

Ara bé, és veritat que aquesta compareixença es  va demanar

p er explicar els motius pels quals es passa de la forma jurídica

de consorci a la forma jurídica de fundació, i realment en aquest

aspecte, no som el primer que li dic, però realment la seva

presentació doncs  no ens ho ha acabat d’aclarir, no ens ho ha

acabat d’aclarir. Ara el Sr. Melià deia que ell ha entès, i a mi

també m’ha semblat entendre-ho per la intervenció de la resta

de portaveus, que era per facilit ar la contractació de personal,

però jo, p el que vostè ha dit, no crec que només pugui ser per

això, perquè vostè ha dit que un consorci no permet el màxim

potencial; ha parlat que necessitem un ens instrumental àgil;

una oficina forta; un equip d’excel·lència; és  a dir, a mi m’ha

generat unes expectatives molt posit ives  sobre els grans

avantat ges que ens reportaria que això passés de consorci a

fundació.

I a mi el que m’agradaria, p erquè ho puguem entendre, Sr.

Vicenç, què és el que ara no podem fer com a consorci que

farem com a fundació? Crec que si vostè ens contesta això

començarem a entendre per què ha calgut fer aquest canvi.

Em sumo a la sol·licitud que li ha fet el Sr. Melià de saber el

cost que això té per a la comunitat autònoma.

I després  voldria, a més, informació addicional sobre

aquesta nova fundació, primer saber en quina fase processal es

troba; és a dir,  s i això és simplement un projecte o hi ha uns

estatuts redactats o ja s’ha constituït la fundació. I m’agradaria

saber en el punt que es trobi la fase de p osada en marxa

d’aquesta fundació, saber qui o qui són els fundadors ; és a dir,

m’imagino que el Govern deu ser el fundador o un d’ells, però,

bé, saber-ho exactament.

Quin és (...) fundacional que es destinarà a aquesta

fundació i qui són els membres del primer patronat. I llavors, tal

vegada, amb tot això doncs començarem a entendre una mica la

finalitat per la qual es va demanar aquesta compareixença, tot

i que, com li dic, per a mi ha estat molt útil i molt clarificadora i

molt entenedora, i és una bona oportunitat doncs  que de

vegades  es produeixin compareixences d’aquestes que ens

permetin conèixer amb més profunditat les funcions i la feina

que fan els diferents organismes de la comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passam el torn de paraula al

portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta, bones t ardes, senyores i senyors

diputat s . Bones tardes, Sr. Director General i tot el seu equip als

quals agraïm la seva presència, i agraïm. Com ja han dit altres

companys, intentaré no reiterar-me massa, com dic que han dit

que és una explicació molt completa i una gran aportació

d’informació que tots els diputats agraïm i agrairem l’ampliació

dels dubtes que ens quedin.

D’aquesta primera explicació queden una sèrie de punts

clars, altres no tant, però crec que hi ha una sèrie de qüestions

que s’han de destacar: en primer lloc, és l’adaptació o la

modernització i una mica aquesta generació de sinergies  que sí

que es va iniciar mit jançant l’organització creada al principi de

la legislatura, amb la inclusió de la Direcció General de

Relacions Exteriors i Centre Balears Europa dins la Conselleria

d’Hisenda, crec que ha donat mostres de la bona feina, sòlida

i solvent, una mica d’aquesta unit at  d’acció que ens ha

defensat el Sr. Director General i que em sembla molt encertada.

Encertada, en primer lloc, per l’impuls, per l’imp uls  decidit que

s’ha donat a una qüestió que pensa que demostra, al contrari

del que diuen alguns grups que acabam de sentir, és una

qüestió que demostra cada dia una major necessitat ,  és una

feina cada dia més necessària at ès  el panorama nacional i

internacional, perquè, sense perdre el nostre lloc de vista dins

l’Estat espany ol, el que tracta de superar són les limitacions

generalistes  d’algunes polítiques; és a dir, per què és

necessària? Per fer més específiques moltes polítiques que avui

en dia són massa generalistes i especialment les que ens

arriben de vegades des d’Europa.

Per tant, és imprescindible donar visibilitat, donar veu a

aquestes especificit ats de cada territori, i després reclamar-ne

polítiques en conseqüència d’aquestes especificitats que hem

posat de manifest.
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A nivell d’Europa ens permet reclamar, també allà, la

insularitat, per t ant ,  fixin-se vostès si tenim feina per endavant,

també a Europa.

També que és cert que no hem de p ermetre que la distància

amb Europa, i aquí ara em referesc a una distància evidentment

en termes legislatius i adminis t ratius o fins i tot de sobirania, si

em p ermeten, sigui motiu d’una pèrdua de sensibilitat cap a les

necessitats que tenim a la nostra comunitat i que d’alguna

manera treballem per acabar amb aquest cafè p er a tots, que

moltes vegades és  el que ens arriba des de la legislació

europea. Per t ant ,  com dic, en tot això consideram necessari

l’imp uls a aquesta acció exterior, com ens mostra, i que s’ha fet

des de principis de legislatura.

Sense anar més lluny, un exemple, un fet important, em

referesc, entre d’altres, a l’aprovació d’aquest dict amen

europeu que es va fer a instàncies de la president a Francina

Armengol dins el Comitè de les Regions de la Unió Europea on,

s i no m’equivoc, el Sr. Director General també hi va particip ar,

el qual posteriorment va ser ratificat en el plenari del Parlament

Europeu, l’octubre del 2020, en presència, entre d’altres,

d’Angela Merkel i d’Ursula von der Leyen, que, precisament,

instava l’aprovació d’una estratègia específica per a les illes de

la Mediterrània. Per tant, tots aquells que dubtin, que ens han

fet veure els seus dubtes i les seves qüestions sobre la

necessitat d’una acció exterior regional del Govern de les Illes

Balears, jo els recordaria que tenguin per exemple aquest fet  en

compte.

I en aquesta comissió en podem donar coneixement

d’aques t  dictamen, perquè, com tots recordaran, el passat 16 de

març, a proposta del Grup Socialista, vàrem debatre i aprovar

una proposició no de llei respecte d’això. La llàstima va ser que

crec que en el Comitè de Regions va haver-hi molta més

unanimitat que no la que vàrem tenir en aquesta comissió, ja

que, entre d’altres, vàrem veure al Partit Popular excusant-se

crec que en un dels  ponents del document, el Sr. Carles

Manera, al qual podrien demostrar crec una mica més de

respecte, amb aquesta excusa varen emetre una abstenció a

aquesta proposta. Jo pens, simplement, que desconeixien fins

i tot que el seu grup, els seus companys a Europa havien votat

a favor.

Per tant, aquesta aprovació de l’estratègia és un altre

exemple de la feina que necessita la nostra comunitat en acció

exterior, p erquè hi ha molts de grups que s’omplen la boca per

reclamar la insularitat i especificitats de les nost res illes, i també

farien bé en donar suport a l’acció exterior si volen ser més

coherents, perquè és molt fàcil fer-se la foto, la foto de la

insularitat i la foto de les necessitats específiques, però després

no ser capaç de donar suport  i menys a l’estratègia específica

per a aquestes illes de la Mediterrània.

I un altre segon fet important que crec que hem de destacar

en una compareixença sobre relacions exteriors del Govern de

les Illes Balears, és l’elecció de la presidenta Francina

Armengol com a presidenta de la Comissió de les Illes a la

Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa

durant els propers dos anys.

I no només amb això, que podria ser una qües t ió més,

diguéssim, simbòlica, sinó amb l’objectiu, entre d’altres, i el Sr.

Director General ens ho confirmarà, de l’aprovació d’un estatut

de les  illes poblades en el marc legislatiu de la Unió Europea

que, precisament, el que vol fer és consolidar l’atenció a unes

necessitats específiques dins el marc legislatiu.

Com dic, és per això que fa falta un departament sòlid de

relacions exteriors.

Continuu, gràcies.

En segon lloc, a aquesta unitat d’acció també, evidentment ,

li donam suport, ja que, entre d’altres, també rep resenta una

certa racionalització i, en tot cas, una feina cap a l’eficiència,

l’agilitat, la modernització de les estructures públiques, que és

una qüestió de la qual també molts de grups s’omp len la boca

contínuament; una unificació de recursos i de capital humà, que

és la manera d’aprofit ar de millor manera els recursos i adaptar-

los a les necessitats.

I això és especialment rellevant en aquest moment, perquè

p ens  que ara tots tenim en boca els fons europeus Next

Generation, React-EU, tots reclamam les necessitats d’agilitat

d’una administració ràpida, eficient, i jo crec que ens ha deixat

clar amb l’exposició que aques t  camí cap a l’agilitat i l’eficiència

es  va començar, i no ara, arran d’aquesta pandèmia, sinó a

principi de legislatura i,  per tant, això ens permet trobar-nos en

una situació ara molt millor que no si la pandèmia ens hagués

agafat abans de tota aquesta feina iniciada i de la qual ens ha

retut comptes el Sr. Director General.

I concretament per a la qüestió de la t ransformació del

Centre Balears Europ a, de consorci a fundació, és clar, crec que

tots coincidim que si el que volem és que tenguem una relació

amb Europa fluïda, àgil i obtinguem el major finançament

poss ible, jo crec que no hi haurà cap grup en contra d’això, que

no perdem ni un euro, que no arribem tard, això és, crec, el

discurs  ara sobretot del grup sol·licit ant  d’aques t a

compareixença i, per tant, coincidiran amb els presents que si

això implica renovar una estructura, un consorci dels  anys

noranta per una fundació dels anys 2020, doncs no serem

nosaltres els que hi vegem major problema amb adaptar les

estructures i fer-les més eficients a les necessitats actuals.

Per últim, bé, dit tot això, res, simplement em faltaria p osar

de manifest un p arell de qüestions que sí que voldria actualitzar

o demanar al Sr. Director General. Em sum a la sol·licitud

d’aprofundir en aquest canvi de consorci, diguéssim, les raons

i què és el que hi guanyam, perquè hi ha moltes raons per fer-

ho.

Una altra qüestió seria que, és clar, a la seva int ervenció

vostè ha incidit molt en el concepte de transversalitat, i

evidentment els assumptes europeus afecten molts àmbits

d’actuació del Govern i entenc també que la feina de la Direcció

General de Relacions Exteriors és cohesionar i coordinar una

mica totes aquestes àrees, però si també ens  p odria ampliar una

mica la informació sobre la feina feta, posar exemples i explicar

una mica com articulen aquesta transversalitat.
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Sobre el canvi de consorci a fundació, és clar, jo també

imagino que han fet una ullada a altres autonomies per veure

una mica què és  el que s’ha fet i vostès també quines

referències tenen en aquesta línia o quin és el seu full de ruta

per endavant.

I en últim lloc, una mica quins serien els objectius de la

direcció general per als propers dos anys i els objectius

d’aquesta pres idència de la Comissió de les Illes que també són

per als propers dos anys que queden.

I això seria tot per al moment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes  gràcies, Sr. Marí. I ara, per tal de contestar aquestes

preguntes o observacions, passam la paraula al director

general, Sr. Vicens i Vicens.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EXTERIORS

I GERENT DEL CENT RE BALEARS EUROPA (Antoni Vicens

i Vicens):

Sí, moltíssimes gràcies. Hi ha hagut moltes preguntes, la

veritat és  que intentaré respondre de la millor manera possible.

Amb referència al que consider més important i que agrupa

també el rerafons de moltes de les preguntes, que és la defensa

de la insularitat medit errània i vertaderament què vol dir quan

parlam d’això.

Hem de tenir present que les Illes Balears conformen un

territori insular que es troba a un espai de mancances relatives

des del punt de vista social, econòmic i també des  del punt de

vista climàtic i ambiental, i és p er això que, no només d’aquesta

legislatura, sinó que ve de la passada legislatura i d’altres

legislatures, s’ha anat cons t ruint  t ambé aques t  lobby

d’insularitat, i a poc a poc també s’ha intentat perfeccionar de

tal manera que tengui en compte la nostra realitat insular i

mediterrània.

El problema també, a nivell històric, si així ho podem dir, en

defensa de la insularitat, és que de vegades s’havia defensat

d’una manera molt genèrica, i no entraré ara en detalls perquè

tal vegada no és la compareixença adequada, però sí que moltes

vegades en la defensa de la insularit at  també hi entrava la

defensa de les regions ultraperifèriques, com també algú de

vosaltres fèieu menció, i això desvirt uava una mica la nostra

funció de lobby específica. És per això que en aquesta

legislatura es va considerar que havíem de fer una passa més

enllà per reforçar aquest concepte i és per això que vàrem dur

al Comitè de les  Regions, mitjançant el membre titular i jo que

en soc el membre suplent, la proposta a iniciativa pròpia de

llançar un dictamen sobre l’ús  sostenible dels recursos naturals

en el marc insular mediterrani que ens permetés també definir

una mica aquest concepte, perquè molt es vegades el que ens

passa és que si no anam units i no cohesionam aquest

concepte, difícilment també, quan tocam les port es  de

Brussel·les, se’ns pot entendre.

Aquestes gestions per defensar la insularitat també s’han

fet en el marc del mateix Estat espanyol, mitjançant reunions

bilaterals que vàrem mantenir amb la ministra i amb el secretari

d’Es t at, que, a més, va tenir la possibilitat de parlar en seu

parlamentària i que, p er primera vegada, jo no ho havia sentit

mai dir a un secretari d’Es tat, es comprometia a intentar

desplegar un estatut per a les Illes  a nivell europeu; és a dir,

allò que tenim recollit en dret primari,  que ho tenim a l’article

174 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, intentar fer

aquest desenvolupament en dret secundari,  és a dir, que afecti

vertaderament o que incideixi vertaderament en els diferents

reglaments i directives a nivell europeu.

Per altra banda, amb referència a la Comissió Illes i la recent

nomenada presidència de la Comissió Illes la setmana passada

per part de la presidenta, això és una passa més d’aquest a

estratègia, intentant no només liderar les veus de les diferents

regions a nivell europeu i a nivell insular, sinó que també una

de les primeres propostes que es fan dins aques t a Comissió

Illes és la necessitat de generar un grup de treball que parli

exclusivament de les necessitats de les Illes a la Mediterrània,

és a dir, un grup de treball que es trobi a cavall entre la

Comissió Intermediterrània i la Comissió Illes de la Conferència

de Regions Marítimes Perifèriques, que ens permeti també

veure o visualitzar aquestes necessitats específiques que tenim

com a illes de la Mediterrània.

Amb referència, perquè també va en línia una mica amb les

següents passes que fem, que plantejam, amb referència a la

insularit at  la setmana passada ja vàrem iniciar un cicle,

evidentment coordinat dins aquesta unitat de l’acció exterior,

precisament per reforçar les grans estrat ègies de la Unió

Europea vistes des del punt de vis t a insular i mediterrani. La

primera d’aquestes jornades, d’aquests webs binaris, va anar

dedicada a l’agricult ura, i el dijous passat vàrem, mitjançant la

col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, començar a

parlar de com afecta l’agricultura i la renovació de la Política

Agrícola Comuna, no en general, com de vegades s’havia fet

fins  ara, sinó especificant-ho per al nostre marc insular i

mediterrani. Aquest cicle continuarà com a una de les nostres

participacions en el marc de la Conferència sobre el futur

d’Europa i continuarà amb altres grans  es t ratègies que

s’intentaran declinar amb la nos t ra realitat insular i mediterrània.

L’objectiu en aquest sentit és clar, és aconseguir un

desplegament de l’article 174 del Tractat de funcionament de la

Unió Europea que tengui en comp t e la insularitat, però que, a

més, estigui declinat per conques. Ho aconseguim això? És vera

que els objectius a Brussel·les, i és la dinàmica europea, són

objectius que evolucionen lentament, és  vera, com deia, que, de

vegades, l’aproximació del nostre focus d’insularitat tal vegada

no havia es t at  o no havia agafat el detall necessari per baixar-lo

a aques t a necessitat d’aquesta doble perifèria insular i

mediterrània, però sí que cal destacar, com a petites avançades,

que, sense anar més enfora, el darrer informe que ha tret el

Parlament Europ eu amb referència a l’estat de situació de la

política d’illes a nivell europeu, recull el dictamen presentat, a

p etició del Govern de les Illes Balears, al Comitè de les Regions

o, p er exemple, podem dir que amb referència al Reglament de

transició justa, que intenta també ajudar aquelles regions que
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tendran unes majors dificultats per escometre la transició

energètica i ecològica, després de trametre diferents cartes a la

rep resent ació permanent d’Espanya, després de diferents

accions de lobby  en el marc de la Conferència de Regions

M arít imes  Perifèriques, cal dir que aques t  reglament ,

inicialment, només recollia les ultraperifèriques i que, finalment,

recull que s ’ha de tenir especial atenció a les regions

ultraperifèriques i també a les regions insulars.

Amb referència a la vinculació amb els fons europeus,

evidentment ens trobam en una situació excepcional, un marc

Next Generation, amb un nou marc de fons i de reconstrucció

que és completament disruptiu, podríem dir, i que la nostra

relació en tant que Centre Balears Europa amb la Direcció

General de Fons Europeus continuarà essent com fins ara,

també de suport. I cal destacar aquí que també el Centre Balears

Europa té aquestes dues grans branques: la branca dels fons

europeus i la branca de l’acció exterior. I, com he intentat

especificar durant la meva intervenció inicial, doncs se’ns dona

sup ort  directe però també es té la competència executiva en els

incentius regionals i que, per t ant, aquesta mateixa dinàmica

amb els fons europeus es troba incerta també dins l’ADN del

centre.

Amb referència a la necessitat de la direcció general, crec

que, tenint present que la resta de comunitats autònomes, però

no només, la gran majoria de les regions europees articulen o

intenten art icular una veu de lobby a Brussel·les, precisament

perquè és una administració nostra i, precisament, perquè

també els reglament s  i les directives ens acaben afectant i molt,

és necessari articular aquesta veu forta, potent, i p recisament

per això s’intenta a poc a poc canviar aquesta dinàmica, que no

es  canviarà d’un dia per l’altre, perquè aquestes inèrcies de dur

separades també, com havia passat en èpoques pretèrites, la

direcció general i el Centre Balears Europa, no se solucionen

d’un dia per l’altre, sinó que, com dèiem, s’ha int ent at en

aquesta primera part de legislatura passar aquesta fase inicial

i ara passaríem a aquesta fase més de consolidació.

Però això m’enllaça una mica amb la importància que se

sol·licitava també del seguiment estratègic del procés  legislatiu.

Què vol dir això, darrera aquestes paraules què hi ha? Doncs,

bé, es  t ract a d’ordenar bé una acció de lobby a Brussel·les, i

això és també el que necessitam millorar aquí, sincerament,

necessitam millor en aquesta part. I precisament per això

s’intenta donar impuls a tota aquesta àrea. Però, per ser una

mica més concís, què vol dir tot això? Doncs , bé, fer un

seguiment del procés legislatiu europeu des del començament,

o encara més, com hem fet també aquesta legislatura, que hem

començat a treballar amb diferents think tanks europeus, com

l’ABC, el CEPS, que són grans centres de pensament europeu

que van avançant una mica quines seran les dinàmiques de les

grans estrat ègies europees de tal manera que començam des de

l’inici a saber quins seran els grans camins.

Després, evidentment, una cosa importantíssima, intentar

també animar que totes les direccions generals i tots els

organismes també que hi puguin estar interessats responguin

les consultes públiques, que també és una assignat ura que de

vegades tenim p endent en general les administracions. Per tant,

aquesta és la fase zero quan començam també amb el procés

legislatiu europeu a la Comissió Europea.

Evidentment, particip ar molt activament en els comitès

consultius , com és el cas, en el Comitè de les Regions intentam

ser el més actius possibles tant a la Comissió de Recursos

Naturals com a la Comissió de M edi Ambient, així com a les

plenàries, per intentar fer veure la nos tra veu. I després,

evidentment, amb acció directe als  dos colegisladors, tant al

Parlament  Europ eu com a la representació permanent

d’Espanya, amb la qual també mantenim una comunicació molt

proactiva i a la qual també, aquesta legislatura, hem tramès

diverses vegades, diverses cartes i iniciatives i també ens hem

pogut reunir precisament per fer valer aquesta necessitat que,

en tant que illes a la Mediterrània, es tengui en compte la nostra

vulnerabilitat.

Amb referència a l’Europe Direct i a l’acció a les escoles, cal

dir que l’Europe Direct, que ara mateix acabam d’ampliar el

conveni marc que teníem fins  al 2025, la Comissió Europea ens

ha felicitat precisament d’aquesta int egració, d’int ent ar

precisament amb aquestes xarxes d’informació i divulgació

treballar conjuntament amb una visió estratègica, insular i a la

Mediterrània i que, precisament, el gruix o una part important de

la puntuació positiva que se’ns ha donat precisament també ha

vengut per aquesta interrelació d’aquests conceptes.

Pel que fa a les escoles, fins a l’arribada de la pandèmia

l’acció a les escoles es va fer de manera normal a diferents

nivells i va ser un dels eixos fonamentals del cent re. Amb

l’arribada de la pandèmia vàrem t enir una aturada en aquest fet,

que jo crec que és del tot comprensible, però és que ara mateix

ja tenim plantejades en el mes de maig quatre sessions on line

p recisament per poder arribar amb aquesta nova dinàmica

dramàtica, per així dir-ho, seguir donant aquest impuls. Per tant,

aquí també ens  hem intentat adaptar, això també subratllant

que, com vostès comprendran, el 2020 i sobretot en una àrea

instrumental com aquesta, no ha estat gens fàcil amb aquesta

situació pandèmica que hem tengut i que encara tenim.

Quant a la participació en la Next Generat ion, primer, dir que

és la primera vegada que hi ha aquest pla de recuperació i

resiliència que negocia directament el Govern d’Espanya amb

la Unió Europea i que, p er t ant ,  és un marc també completament

disruptiu, completament nou. Però, amb referència a quines

accions hem pogut  fer nosaltres directament, sobretot accions

d’informació. Per exemple, d’informar directament des del

començament, quan vàrem començar a l’inici o a la gestació

d’aquests Next Generation, que fou al Consell Europ eu de

l’es t iu de l’any passat, precisament aquí vàrem intentar, i

especialment vinculats amb la Conselleria d’Hisenda, poder

també resp ondre i donar suport a aquest fet quan la informació,

sobretot al començament, era molt confosa i difusa i de

vegades d’aquests cent res o aquestes xarxes thinks tanks, que

també n’arribava informació, també la p assàvem a la conselleria.

Amb referència a l’Oficina de Brussel·les i el seu indicat

tancament, vull dir que l’Oficina es troba funcionalment activa,

no s’ha abandonat l’oficina a cap moment i no està tancada,

continua amb el seu funcionament p erquè des del principi de la
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pandèmia fins  ara mateix es treballa obligadament a Brussel·les

amb una situació de teletreball i,  per tant, les accions de

l’oficina s’han continuat portant telemàticament , com la resta

d’oficines que hi ha a Brussel·les en aquest marc. Per tant , en

aquest sentit cal recordar que a Bèlgica hi ha un confinament

quasi total, ja dic que amb teletreball obligatori com a

conseqüència de la situació pandèmica, i nosaltres, com la resta

de representacions, obeïm les directrius establertes. I també

subratllar que el Parlament Europeu, la Comissió, tots exigeixen

aquest treball telemàtic.

Quan aquesta realitat telemàtica cedeixi en una norma

normalitat i un alt re cop puguem tenir aquesta presencialitat,

p oden estar segurs que hi serem de manera renovada amb una

oficina activa en aquest sentit.

Amb referència a la situació de les  beques, vull aclarir que

la darrera convocat òria va ser el 18, 19, però que va ser

prorrogable un any, perquè així es va recollir a les  bases; per

tant, es va poder procedir a aquesta pròrroga. I aquí vull incidir

també en un fet  i és que nosaltres, quant a la necessitat de les

beques, volem donar-les un nou enfocament, és a dir,  fins ara

hi havia quatre beques i quan la situació pandèmica ens ho

permeti, ins istesc en aquest punt, volem fer un sistema de sis

beques amb un nou programa de formació en acció exterior i

Unió Europea, que no només, com feien ara les beques del

Centre Balears Europa, permeti la formació a Brussel·les i també

aquest contacte de la bombolla europea, sinó que combinin la

realitat a Balears i la realitat a Brussel·les, per tant, fer-ho mixt,

que una part de les beques es puguin realitzar aquí i una altra

part es puguin realitzar a Brussel·les.

Ja que érem a Brussel·les i parlant concretament , també

alguns de vostès han fet referència a det allar una mica més què

en pensam d’aquesta oficina de Brussel·les o com s’articula

aquesta renovada aposta per l’oficina de Brussel·les, només

fonamentar que s’ha de tenir en compte que l’acció exterior es

basa en l’estabilitat, la continuïtat i la confiança, que són

característiques totes que condueixen al més preuat de l’acció

exterior, que és construir una xarxa sòlida; el treball en xarxa que

permet una interdependència de l’act or p olític que es troba al

capdavant del Govern, i aquesta xarxa d’acció exterior no es

crea ni a toc de decret  ni a toc de llei, per això aquesta oficina

de Brussel·les, que aquest nou instrument, com ara explicarem,

de la fundació, segurament ens donarà més marge p er p oder

articular, ens permetrà exercir una acció de lobby molt més

estructurada i molt més activa.

Què necessit am d’aquesta oficina de Brussel·les, per què

aquesta oficina de Brussel·les? Perquè necessitam un esp ai

multifuncional no només per al Govern de les  Illes Balears, sinó

per a la resta d’administracions de la comunitat autònoma, que

permeti a un moment determinat celebrar qualque tipus de

reunions, participar a qualque tipus de project es, així com per

als agents econòmics i socials tenir un punt de trobada a

Brussel·les, perquè, insistesc, és una administració nostra. Per

tant, una oficina que ens permeti un espai multifuncional

d’aquestes característiques.

Per alt ra banda, com dèiem, un espai de formació renovat

que ens  p ermeti llançar aquest nou programa de formació en

acció exterior i Unió Europea, un espai de xarxa, perquè és molt

detallat o caldria estendre’m amb més temps, però el seguit de

xarxes que al final acabam intentant coordinar des del Govern

de les Illes Balears i que estructuren precisament aquesta

necessitat que vostès indiquen de reforçar aquesta acció de

lobby és molt elevat; només per fer un petit esquema: p er

exemple, a Brussel·les es  participa a la CORE, que és la

Coordinació de les Regions Espanyoles, que precisament

intenten fer lobby dins l’àmbit de l’Estat espanyol i, com dèiem

també, amb la presència o amb el reforç, amb la insularitat

mediterrània hem generat partenariat amb Còrsega, Sardenya i

Gozo per defensar aquestes característiques de la insularitat

mediterrània; o també funcions de suport en el Comitè de

Regions, funcions de suport a l’Assemblea Euromediterrània,

que intenta també agrupar les regions de la riba nord de la

Mediterrània i les regions de la riba sud; o també les funcions

de suport  en xarxes sectorials, com ERRIN, que fa poc que ens

hi hem incorporat, p er donar suport o potenciar totes les

polítiques en innovació.

Per altra banda, l’oficina de Brussel·les també ha de ser un

espai de reunió i de suport, evidentment, el mateix Govern i les

seves direccions, i també un espai de comunicació també de

diplomàcia cultural, perquè, per exemple, amb la diplomàcia

cult ural, per posar un exemple de fa un any i mig, precisament

de la mà de l’Institut Cervantes vàrem participar en el reforç

d’algunes accions de lectura de poemes per intentar, de manera

conjunta amb la resta de comunitats autònomes, reforçar la

nostra diplomàcia cultural.

En aquest sentit, des tacar que dins l’acció exterior de l’Estat

espanyol i, especialment, a partir de la seva Llei del 2014, les

comunitats autònomes hi tenen un paper important en el si

d’un estat descentralitzat i que nosaltres intentam en aquest

punt també ser el més actius possible, sempre amb aquesta

posició autocentrada de la defensa dels interessos generals

dels illencs i les illenques que p assen, al nostre entendre, pel

reforç i la consolidació d’aques t  concepte d’insularitat

mediterrània.

Si m’ho permeten, deixaré la part  de fundació i així ho

recolliré tot al final, i primer donaré també resposta a coses més

menudes.

Amb referència a aques t  pas a fundació, que s’ha demanat

i que evidentment també és  una de les preguntes que ha

sobrevolat el per què i com es farà en quina fase ens trobam.

Vull indicar, com he intentat explicar a la meva intervenció

inicial, que hem començat amb una fase que ens agrada dir

inicial, precisament d’avaluar totes aquest es  mancances ,

debilitats que l’acció exterior en conjunt pugui tenir per passar,

ara sí, a aquesta fase d’execució i consolidació i mirar a veure

com es pot fer, perquè, com comp rendran, quan aquestes

dinàmiques es troben separades o han anat separades durant

tants d’anys després és difícil conjuminar-les amb aquesta

unitat d’acció. Perquè si el que volem és un instrument que

doni sup ort  a les conselleries, ens trobam que una fundació,

com dèiem, és més àgil que un consorci. A més , cal t enir en
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compte, com és  el cas dins el Centre Balears Europa, en aquest

consorci hi ha entitats privades que en formen part i, és clar, no

és adient que entitats privades formin part d’una entitat que

haurà de gestionar o ajudar també a la col·laboració amb la

gestió dels fons europeus, que són fons públics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, si no li sap greu, es  p ot  aproximar una miqueta

més al micròfon. Gràcies.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EXTERIORS

I GERENT DEL CENTRE BALEARS EUROPA (Antoni Vicens

i Vicens):

Ai, perdó, perdó.

Per tant, perdonau, per tant, com està estructurat el consorci

ens dificulta aquesta realitat.

Un altre motiu és que els consorcis no poden contractar

personal nou, sinó que han de nodrir-se del personal de les

entitats consorciades i en aquests moments no es pot créixer

amb els perfils que tenim. A Relacions Exteriors es necessita

personal amb un bon nivell d’idiomes i coneixement de les

institucions europees, i d’aquí aquesta necessitat d’aquest pas

a l’excel·lència, aquest pas a tècnics més excel·lents, en què

p recisament el que s’intenta, no vol dir que ara mateix es  p ass i

a fundació i es faci un creixement exponencial de t ot aquest

marc, sinó, senzillament, construir les bases, com dèiem, p er

construir l’acció exterior de l’avenir.

I p er alt ra banda, destacar que la figura de la fundació és

emprada per moltes comunitats autònomes, fins i tot a la CAIB,

la Fundació per a la Dep endència, al Consell de Mallorca, la

Fundació Mallorca Turisme, perquè és una figura que dona bon

resultat. I en el camp de l’acció exterior també, si miram també

altres realitats que ens han emmirallat, tenim la Fundació

Canària d’Acció Exterior o, per altra banda, també tenim la

Fundació Galícia a Europa, que, per cert, acaben de treure una

llei en acció exterior, i que són els nost res grans referents també

en aquest sentit.

Per tant, parlam d’aquesta transformació en aquest nou

marc jurídic que, en certa mesura, crec que pot  ajudar al

desplegament i sobretot deixar les bases perquè aques t

desplegament es pugui fer. Com dèiem, el Centre Balears

Europa es va crear els  any s  vuitanta i el seu problema ara

mateix és, bàsicament, est ructural i, per tant, consideram dins

aquest escenari jurídic que el millor que podem fer són p asses

cap a aquesta nova fundació.

Per tot això, i t al com s’explica a la memòria que acompanya

la Llei de pressuposts per al 2021 és pel que cal modernitzar i

reorganitzar l’act ual consorci dels Centre Balears Europa,

transformant-lo en una nova fundació del sector p úblic

autonòmic, amb l’objectiu d’ampliar les seves fundacions a

l’àmbit de l’acció exterior i de fons europeus. I d’aquesta

manera es reforça i es consolida tot aquest sistema de gestió i

t ot  aquest sistema que, repeteix també, és instrumental i que ha

de donar aquest servei a la resta també de direccions generals.

La fase, una mica crec que he resp ost aquesta qüestió, però

la fase és, precisament, hem estat en aquesta fase d’anàlisi fins

ara, i ara, precisament , ent rarem en aquesta fase de

desplegament. Què vol dir això? Que encara ens trobam en una

fase molt incipient, molt, com dèiem, d’avaluació, de veure com

podíem agombolar aques t a realitat, que, insistesc, pot semblar

una tasca fàcil, però quan aquestes realitats administratives han

es t at separades tant de temps, després costa i, per tant, ens

trobam en aquesta fase, amb aquest intent el més proactiu i amb

la màxima de les il·lusions per, com dèiem, deixar el millor de

l’acció exterior possible de cara al futur.

I amb aquest punt crec que he respost bàsicament, si m’he

oblidat de qualque punt, per favor els agrairia que m’ho fessin

saber i miraré de resp ondre els dubtes que encara poguessin

quedar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Ara p er al torn de rèplica

començarem donant la paraula a la portaveu del Grup

Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp, per un temps màxim de

cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Gracias, Sr. Vicens, por todas las

informaciones que nos ha dado. Empezaré por lo último, usted

ha explicado y yo le he dejado entrever en mi primera

intervención que al final el objetivo real de convert ir y modificar

la naturaleza jurídica del Centro Baleares Europa de consorcio

a fundación era el motivo de contrat ación, y ahora lo acaba de

admitir. Es cierto que ha dicho que p ara convertirlo en un ente

instrumental más ágil, esto tendría razón y le daría la razón si el

Cent ro Baleares Europa fuera a gestionar los proyectos

europeos y a ges t ionar los fondos europeos, pero la pata que

dice usted que tiene el Centro Baleares Europa, una de las tres,

en fondos europeos, es información y asesoramiento, usted lo

sabe, no es de gestionar los fondos y los p roy ectos europeos,

por tanto, esta parte de agilidad, que yo siempre destaco y que

es uno de nuestros objetivos, aquí no lo veo justificado,

porque no va a gestionar proyectos europeos, para eso es t ará

la oficina técnica que se ha creado, también a petición de

Ciudadanos, en la Conselleria de Fondos Europeos y, por

tanto, no va a ser el Centro Baleares Europa quién gestione -

quien gestione-, por tanto aquí la agilidad no cabe.

En cuanto a la contratación, yo le pido, y estoy de acuerdo

en que debe contratarse personal técnico especializado en

temas europeos, por supuesto, estoy de acuerdo, y le pido que

sea por mérito y cap acidad en todo momento, y estaremos

vigilantes si así, finalmente, se acaba realizando.

Y le doy la razón en la Fundación Galicia, lo he dicho

también en mi primera intervención, Galicia siempre ha ido por
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delante, nos  ha ido muy por delante, y el trabajo que hacen en

Bruselas es espectacular, en eso le doy completamente la razón

y es un buen espejo en el que mirarse.

Y una de las dudas que me surgen en cuanto a la fundación

es si los trabajadores perderán su condición de empleados

públicos, esto sí que me preocupa porque ya toca a

trabajadores actuales.

Sí que quería dejar claro que se han mezclado muchísimo las

funciones de la dirección general y del Centro Baleares

continuamente, no por usted, Sr. Vicens, yo creo que al

principio lo ha explicado muy bien, pero sí que prácticamente

por la mayoría de los portavoces de los  demás grupos

parlamentarios que me han precedido.

Por supuesto que es fundamental la voz  de las Islas

Baleares y defender las especificidades de las Islas Baleares,

entre ellas la insularidad, por supuesto, y una de las máximas de

su dirección general es la participación activa en el Comité de

las Regiones, ya se lo he dicho, es  fundamental un organismo

en el que creo completamente y es el único organismo en

donde realmente se da voz a las regiones durante todo el

proceso legislativo. 

Y yo le digo, yo llegué a Bruselas en 2001, en t emas  de

insularidad los  avances han sido escasísimos, escasísimos, y

lamento decírselo pero soy realista, ¡ojalá!, fueran muchísimo

mayores y yo pudiera ayudarle a ello. Pero es que el problema

fundamental que tenemos es el Gobierno central, sea del color

que sea, siempre nos ha pasado, no nos ha defendido ante la

Comisión Europ ea ni ante el Consejo, ni europeo ni del Consejo

de la Unión Europea. 

Tenemos un hándicap muy importante, este obstáculo no

lo vamos a poder salvar s i no nos encontramos con un

gobierno central que crea en que el factor de la insularidad es

un factor que nos resta competitividad, que debe compensarse

y por mucho que el Comité de las Regiones ya esté muy

sensibiliz ado en ello y hagamos un gran trabajo allí y

p art icip emos en todos los foros de RPM, etc., si el gobierno

cent ral -sea el color que sea, repito- no defiende esto en la

Unión Europea no vamos a conseguir nunca lo que han

conseguido las ultraperiféricas. 

En cuanto a la oficina de Bruselas, usted me ha dicho que

están telet rabajando pero es que si no hay personal..., no hay

ni técnicos ni hay becarios, ¿quién está teletrabajando? Desde

2019 no hay un técnico responsable, usted como director

general pues -lo ha dicho- ha ido y ha venido, y  me consta y es

ciert o, pero no hay..., una oficina no es tener una oficina física,

sino que tiene que haber técnicos y becarios allí trabajando.

Celebro que vuelvan a tener la intención de volver a

convocar estas becas, que son fundamentales, esta formación

en Unión Europea. 

Es importante que el trabajo que se haga...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Tiene que ir acabando, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

... (...) tenga reciprocidad y retorno.

Y Sr. Rodríguez, yo lamento mucho oírle hoy otra vez aquí...,

su desconocimiento roza la mala educación, como siempre. No

se ha p rep arado absolut amente nada, no conoce el

funcionamiento ni de la dirección general, ni de la Unión

Europea...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Guasp, vaya acabando, por favor, sabemos de su

pasión pero no tiene más derecho a más tiempo

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Y decirle... Sí, solamente déjeme decir que el Euro Direct  es

una ventana de la Comisión Europea que nos subvenciona, nos

da 35.000 euros, y esas actividades que usted ha intentado

ridiculizar ahí están en el marco de esta ventanilla de la

Comisión Europea que da subvención de 35.000 euros y es

importantísima la función de acercar la Unión Europea y las

políticas europ eas a la ciudadanía balear y lamento mucho que,

como siempre, a usted esto le importe poco.

Así que nada...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sra. Guasp. Pasamos  el t urno al portavoz del Grupo

Parlamentario Popular, el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Vicens, jo crec que ens

hauria de respondre en relació amb el tema de personal que jo

li havia demanat, crec que és important que ens informi del tema

de personal al seu càrrec,

(Remor de veus)

... tant el personal que està cedit a altres direccions generals,

amb encomanes o en ERTO o el que sigui, p erò que informàs de

quants tècnics  fan feina efectivament al Centre Balears Europa

en tasques que els són pròpies, no a altres llocs. I també a la

direcció general que vostè dirigeix.

En segon lloc, m’agradaria dir que el Partit Pop ular no és

partidari de tancar el Centre Balears Europa, no en som

partidaris, si haguéssim estat partidaris de tancar el Centre

Balears Europa ja l’hauríem tancat a la legislatura 2011-2015, on

vàrem tancar més de 90 ens del sector públic instrumental. Per

tant, vull deixar-ho clar això: nosaltres no som partidaris de
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tancar el Cent re Balears Europa, creiem que el Centre Balears

Europa pot tenir una funció i és una funció necessària per a les

Illes Balears, la funció de lobby i la funció d’aquestes activitats

de foment a Europa a les Illes Balears, que jo crec que són ben

importants i ben essencials. Per tant vagi això per davant.

Això sí, li he d’admetre, Sr. Vicens, que ens pensàvem que

era quelcom més del que vostè ens ha exposat, el Centre

Balears  Europa, perquè ara ens ho ratificarà, però si

efectivament al Centre Balears Europa hi ha dos tècnics i dos

administratius que hi fan feina, l’oficina a Brussel·les no té

ningú i està t ancada, tal com ens acaba de confirmar la Sra.

Guasp, li he de reconèixer que ens..., no en som partidaris -

reiter, eh?-, de tancar, però ens ho posa difícil, Sr. Vicens,

p erquè creiem que pot tenir moltíssima més empenta el Centre

Balears Europa de la que vostè li dona. I, per tant,  nosalt res li

demanaríem des del Part it  Popular que li doni un nou impuls al

Centre Balears  Europ a, perquè del que ens ha explicat, li vull ser

totalment sincer, no sembla que tengui molt d’imp uls ara mateix

el Centre Balears Europa ni la seva direcció general. 

Dir t ambé, vostè diu: estam molt coordinats amb la direcció

general de fons europeus, amb l’oficina nova que s’ha creat a

la conselleria; home!, potser sí, però no hauria convengut més

-i vostè no ens ho ha explicat- que vostè hagués estat integrat

a la nova conselleria? És que realment no té cap sentit que

vostès  continuïn a Hisenda, i amb això compartesc l’opinió de

la Sra. Guasp, jo crec que també o està vostè a Presidència o

està vostè a la nova conselleria de Fons Europeus! Però que

quedi vostè a Hisenda..., en fi, jo crec que no hi ha qui ho

expliqui, Sr. Vicens.

I finalment hi ha una cosa que s í que ens ha aclarit, crec, és

veritat que hi ha posat..., bé..., ho ha adornat convenientment,

i jo crec que està bé que ho faci, però ens ho ha d’explicar

clarament, vull dir, la transformació de consorci en fundació ve

explicada per l’article 121 de la Llei 40/2015, del règim jurídic del

sector públic, és així de senzill. Els consorcis  no poden

cont ractar personal des del 2015, i vostè necessita contractar

personal perquè, si no, no impulsarà res. En conseqüència, és

normal que vostès facin aquesta transformació. Ara, això sí, es

tractaria que fóssim un poc pragmàtics en aquest sentit i ho

explicàssim sense cap tipus de..., però si s ’entén perfectament,

Sr. Vicens!, vull dir no fa falta adornar-ho més. Transformen

vostès consorci en fundació per aquesta qüestió, punt, i ja

està.

Nosaltres també ho férem, vull dir...  s i no p assa res, si

nosaltres  vàrem tancar molts de consorcis, vàrem transformar

molts de consorcis, vàrem fusionar molt s  de consorcis i els

vàrem transformar en fundacions, perquè érem conscients  des

del 2013 de les restriccions que tenien els  consorcis per fer

aquesta tasca, no fa falta que ens digui: no, havia quedat

antiquat..., vint  anys no sé què..., nova adaptació. Miri, siguem

realistes, aquesta és l’explicació i no passa res per dir-ho

p erquè és una qüestió que s’entén o es pot entendre

perfectament.

I poca cosa més. Agrair-li novament la seva compareixença,

agrair-la també als seus acompanyants i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Costa. És el torn de paraula de la

p ortaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

 Gràcies, pres ident a. Agrair les explicacions del Sr. Vicens.

I simplement dos comentaris. Hem sentit aquí una visió, una

conceptualització d’Europ a que no compartim, per part de la

ultradreta, evidentment hi ha dèficits democràtics a Europa,

però també hi ha anomalies democràtiques i anomalies

democràtiques  és  tenir partits que generen discursos d’odi,

això està clar; nosaltres no compartim això. Compartim, sí, la

feina que es  fa des del Centre Balears Europa, pensam que s’ha

d’impulsar; que aquesta visió específica insular de les nostres

illes s’ha de difondre a Europa, és absolutament imprescindible,

hi hem de ser presents i hem de ser escoltats, i per això

necessitam persones qualificades que sàpiguen fer bé aquesta

feina.

I en aquest sentit, en relació amb el que es deia per part del

Partit Popular, és  clar, vegem si aquest suport que manifesten

aquí del Centre Balears Europa, que diuen que tant volen,

també es veurà reflectit en aquelles esmenes que esperam que

presentin als pressuposts del 2022, vegem si allò que estam

defensant i dient aquí després es plasma amb fets  i els recursos

realment són suficients perquè vostès puguin fer correctament

la seva feina, que evidentment està mancada de mans en

aquests moments.

Simplement agrair la seva feina i encoratjar-lo a seguir en

aquesta línia. Nosaltres no tenim cap problema ni un que sigui

a la Conselleria d’Hisenda, sí que remarcam la necessitat que

tot el Govern es  coordini, però a totes i a cada una de les

conselleries tots i cadascun dels òrgans que hi són.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes  gràcies, Sra. Martín. Passem el torn de paraula a la

portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.

Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, presidenta, seré molt  breu. Gràcies Sr. Vicens i

gràcies als seus acompanyants.

He de dir que coincidesc amb la Sra. Guasp, que el primer

problema o el principal problema per al reconeixement  de la

nostra insularitat, no a nivell europeu, també a nivell estatal, és

del Govern espanyol, amb això coincidim i crec que és un

entrebanc molt gros.

Dit això, crec que la funció que té aquesta direcció general,

precisament de conscienciar..., una de les funcions d’aquest

lobby per conscienciar d’aquesta insularitat i la necessitat de
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tenir un tractament diferenciat ,  com t enen les regions

ultraperifèriques, és molt  imp ort ant i, per tant, instam que es

continuï en aquesta línia, a defensar directament amb la resta de

les illes de la mediterrània aquest tractament específic i aquesta

estratègia específica. I per tant, esperam que en una propera

ocasió puguem tenir coneixement dels resultats positius.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camp omar. És el torn ara del portaveu

el Grup  Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio

Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Pues muy brevemente. Agradecer

al Sr. Director General las explicaciones que nos ha dado, que

han sido convenientemente comp lementadas por la Sra. Guasp,

que me ha querido dar una lección de cómo funciona la oficina,

cosa que yo le agradezco enormemente, porque de todos

siempre y de todo se puede aprender algo.

Yo lo único que quería destacar es el tema de cuando se ha

hablado aquí de que la oficina debería ser un lobby y que he

vist o algunas cabezas de asentimiento, pues nosotros no

estamos muy de acuerdo, un lobby a fin de cuentas es un

grupo de presión con personas  que tienen la capacidad de

presionar; y o dudo que ni 14, ni 20 funcionarios o técnicos

tengan esa capacidad, los lobbies de presión ya sabemos cómo

funcionan, no siempre de manera transparente y mientras se

mantenga la existencia de este organismo, p ues  preferimos que

siga funcionando como ha funcionado hasta el momento y no

intentar convertirse en lo que no es, o lo que no debería ser.

De nuevo reiterarle las gracias por sus exp licaciones. Y

agradecer también a la señora representante de Podemos que

considere “ anomalía democrática” a casi 4 millones de

españoles.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez .  En no haver-hi cap representant del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, ni del Grup

Parlamentari Mixt, passem la paraula al p ortaveu del Grup

Parlamentari Socialista el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, president a. Res, jo simplement una mica per

concloure, crec que ja s’han dit moltes coses respecte d’això.

Jo voldria simplement citar dos punts concret s  i que el director

general em digués, em confirmés, perquè jo el que veig és que

ja són qüestions que segurament s’han fet i són les  que es

treballen.

Una afirmació és la següent: “A l’empara de l’article 174 del

tractat de funcionament de la Unió Europea, negociar davant

les institucions europees i la Secretaria d’Estat per a la Unió

Europea, mesures i excepcions  concret es  i instruments

financers específics que ajudin a compensar els desavantatges

i costos addicionals derivats de la insularit at .  Tot això per

aconseguir un millor desenvolupament econòmic i social per a

les Illes Balears”. Una seria aquesta negociació.

I l’altre diu: “Potenciar el Centre Balears Europa per

assessorar, donar suport i facilitar els tràmits als qui pretenguin

obtenir finançament amb fons europeus per als seus projectes”. 

Vostè després em confirmarà si aques t es  feines no es fan,

perquè jo el que he entès és que ja s’han fet.

Això que he llegit no és més que part del programa electoral

de Ciutadans a les eleccions  autonòmiques de l’any 2019. I a mi

em sembla que va absolutament en línia de la feina que s’ha fet

i de la línia de les feines que explica el director general. Per tant,

no acab de veure tamp oc aquests dubtes en la transformació

cap a la fundació. I francament, li dic a la companya de

Ciutadans, que a mi no m’acaba de quedar clar, després de les

dues hores i mitja de compareixença, una mica el paper del grup

proposant, que una mica reclama agilitat, reclama eficiència,

reclama modernització, però no vol o no veiem del tot clara la

t ransformació de la forma, que és el que precisament ens ha de

fer superar les limitacions que ens han de permetre donar

aquest impuls.

Si bé és cert que també ha admès que la seva preocupació

de fons, pel que es veu, són els treballadors del Cent re Balears

Europa, cosa que jo tamp oc no veig en cap cas amenaçada, si

precisament un dels avant at ges que guanyam és poder adquirir

més personal i no fer fora ningú. I ja el Govern de les Illes

Balears va dir ant eriorment, fa mesos, que no hi hauria cap

baixa, no hi hauria cap acomiadament.

Ho he dit a la primera int ervenció i ara també en certa

manera ho ha dit el Sr. Costa, si per a l’impuls necessitam la

fundació, els grups que estam a favor del Centre Balears

Europa no crec que hi tenguem tampoc gran problema. I t ambé

per acabar de deixar una altra dada, per si els grups volen

prendre-la en consideració. Actualment Bankia forma part del

consorci, nosaltres no veiem on una ent it at  financera ha de

tenir cap gestió, cap feina a fer sobre la gestió d’uns fons

europeus, cosa que el Centre Balears Europa sí que hauria de

tenir. Per tant , sí que el Centre Balears Europa ha de tenir feina

amb la gestió de fons europeus, però no veiem tampoc de quina

manera Bankia especialment, ni cap altra entitat financera,

tengui res a tocar. Això seria una qüestió per a nosaltres, un

punt important, de la conversió cap a fundació.

Així que res, si el Sr. Director General vol confirmar una mica

aquestes darreres  consideracions, i per la meva part això és tot.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Ja per últim i en torn de

cont rarèplica passem la paraula al Sr. Vicens i Vicens, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EXTERIORS

I GERENT DEL CENTRE BALEARS EUROPA (Antoni Vicens

i Vicens):

Sí, intentaré ser el més succint possible i ràpid per cobrir-ho

tot en aquests cinc minuts.

Subratllar que abans de transformar-lo en fundació s’està

clarificant el tema de personal, però, en tot cas, ningú no perdrà

drets, es vol transformar un consorci en una fundació, no

parlam, com sí es va parlar en èpoques pretèrit es  i no tan

llunyanes, de tancar el centre d’un dia per l‘altre, no parlam

d’això, sinó que intentam trobar el millor marc jurídic possible

per donar aquest impuls que entenem que necessitam com a

braç d’acció.

Hem de tenir en compte que, també en aquesta mateixa línia,

una fundació pot contractar p ersonal, però com a entitat del

sector públic inst rumental, que és la contractació de personal,

s ’haurà de fer mitjançant procediments que garanteixin

evident ment els compliments de lliure concurrència, igualtat,

mèrit, capacitat i publicitat, això que quedi clar.

Amb referència t ambé..., ha sortit una altra vegada el tema

del Govern central, completament d’acord i precisament per això

hem treballat direct ament amb la ministra d’Exteriors i amb el

secretari d’Estat davant la Unió Europea, que es  va

comprometre amb la Presidència del Consell de la Unió

Europea, que serà el segon semestre del 2023, a treballar en el

desplegament d’un estatut per a les illes , és  a dir, un

desplegament del 174, i impulsar aquest fet històric, que, com

bé es comentava, no hem aconseguit . I jo crec que aquí

almenys anam per la bona línia.

Esmentar també la debilitat històrica que, per les raons que

siguin, també la direcció general i el Centre Balears Europa, pel

fet que no anessin junts, havien tengut, i que jo crec que és

evident i que s’intenta corregir, amb tots els encerts i els errors

que podrem tenir, p erò que intentam precisament, insistesc,

deixar el millor marc d’acció exterior instrumental, sobretot per

a l’avenir,  segurament qui recollirà els fruits serà d’aquí 2, 3, 4

anys. Però intentam amb la millor de les intencions deixar

aquest millor marc.

Parlar també que aquesta vinculació amb Hisenda i Fons

Europeus, dir que el cas concret de Fons Europ eus, insistesc,

és p erquè és un fet completament extraordinari, i aquesta

vinculació amb Hisenda també s’ha de subratllar que altres

comunitats autònomes també la tenen. Cal esmentar, per altra

banda, que en el marc de la CARUE, que és la Conferència

d’Assumptes Relacionats amb la Unió Europa, molts dels

membres que p articipen en aquesta interlocució són membres

dels diferents departaments d’Hisenda. Per tant, no tenc temps

ara d’explicar una mica més també el fonament, però és una

manera també que Hisenda no són només raons econòmiques

i que les visions d’Hisenda en acció exterior moltes vegades

també s’agombolen prou bé.

M’agradaria també..., gràcies, ... 

(Remor de veus)

... sí, perdonau, és que creia que només  t enia cinc minuts i

intentava...

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la

direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Són cinc minut s  p er cada un dels grups que han fet rèplica

ara, per tant, són trenta minuts en total.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EXTERIORS

I GERENT DEL CENTRE BALEARS EUROPA (Antoni Vicens

i Vicens):

D’acord, d’acord, així tenc una mica més de temps per p oder

desenvolupar-ho.

Vull destacar, com dèiem, aquesta debilitat històrica i

precisament el que s’intenta és  p otenciar aquestes dues àrees

que són la cara de la mateixa moneda i que moltes vegades,

ins is t esc, per les raons que sigui no s’havien ajuntat, no havien

convergit, però el que vertaderament és necessari, i jo crec que

és un punt que es podria compartir pràcticament p er t ot s  els

grups polítics, la necess itat de tenir les millors eines

ins trumentals per desenvolupar les nostres accions, sí, de

lobby, perquè necessitam anar a Brussel·les amb una veu

insular i mediterrània perquè és el fet diferencial que tenim, no

només insular, sinó mediterrani, posar de manifest la nostra

vulnerabilit at  climàtica, ambiental, econòmica, social que

compartim amb Còrsega, Sardenya, Gozo, totes les illes de la

Mediterrània i això és necessari fer-ho de manera ordenada, fer-

ho de manera concisa.

És una mica el que s’ha intentat -com dèiem- amb el

dictamen, el que s’ha intentat amb la pressió a la representació

permanent d’Espanya, amb la pressió conjunta als diferents

thinks tanks a Brussel·les, amb la press ió conjunta a diferents

direccions generals a nivell de la Comissió Europea, sense anar

més enfora just abans de la p andèmia vàrem pujar a Brussel·les

amb el director general de Fons Europeus per mantenir la

primera trobada de direct ors  generals competents en el nou

marc dels fons de cohesió d’aquestes illes de la Mediterrània,

precisament per començar a integrar visions i tenir una visió

unificada de la realitat insular i mediterrània.

M’agradaria destacar també que dia 9 d’abril els  diferents

grups polítics varen decidir unir-se i mostrar una imatge

d’unitat i feren un pacte per a les Illes Balears, amb aquesta

unitat política, en què reivindicaven el treball precisament des

de la unitat i el diàleg com a millor manera d’assolir la

recuperació.
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M’agrada jugar també amb aquesta data, això era el 9 d’abril,

ara dia 9 de maig començarà una conferència sobre el futur

d’Europa. No m’agradaria acabar la meva intervenció sense dir

que això és  una gran oportunitat per fer arribar la veu dels

illencs i les illenques, una gran oportunitat per trobar un marc

comú d’entesa, per això també hem int entat, com dèiem, en el

marc de la FELIB concentrar també tots els ajuntament s perquè

puguin fer arribar aquesta informació i puguin participar

directament en la plataforma que la Comissió Europa va posar

en marxa ahir mateix, perquè cadascun dels ciutadans  de la

Unió Europea pugui opinar sobre el futur del projecte.

És una gran oportunitat per consolidar la nostra defensa

com a illes mediterrànies. Entenc també que des d’aquest

p arlament en intentar, a través de la CALRE, que precisament

uneix les diferents assemblees, ser molt més...  intentar treballar

en aquesta defensa mancomunada dels nostres interessos.

Per t ant, és un bon moment, crec, per mirar de plantejar-nos

i intentar tenir aquesta imatge d’unitat, un pacte p er una Europa

insular i mediterrània amb diferents parlaments de la conca

mediterrània, que crec que dins la participació d’aquesta

conferència del futur de la Unió Europa són un punt clau i són

un punt a tenir en compte.

Vull insistir una vegada més que aquí no desmantellam res,

que aquí no desestructuram res, que precisament el que

intentam és enfortir una estructura que, atesa la dinàmica i les

necessitats que tenim al segle XXI en matèria d’acció exterior,

necessita ser renovada precisament p er t enir una veu més forta,

una veu més dinàmica i una veu més actualitzada en les

necessitats del segle XXI, i que precisament  els temes

europeus són una primeríssima prioritat com ho demostren -

com hem dit- la defensa de la insularitat mediterrània

aferrissada, constant, dinàmica, amb il·lusió com s’ha fet fins

ara i com se seguirà fent durant el que queda de legislatura.

Ja només per acabar, l’escriptor Italo Calvino ens deia “les

illes tenen un silenci que podem entendre", i de nosaltres

depèn que tenguin una veu combat iva, àgil i forta que permeti

construir aquest silenci i transformar-lo en una veu de benestar

i progrés per als nostres ciutadans i ciutadanes. Precisament

p osant en aquests fòrums a l'àmbit europeu i a l’àmbit

mediterrani la nostra particularitat, la nostra doble perifèria,

perquè som perifèrics pel fet de ser insulars i som perifèrics pel

fet de ser mediterranis.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies , Sr. Vicens. Acabat el debat volem agrair la

seva presència i la de les seves acompanyants.

I no havent-hi més  assumptes a tractar, s’aixeca la sessió

fins al proper dimarts.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Compareixença RGE núm. 15357/20, del director general de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr. Antoni Vicens i Vicens, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos i acordada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, a la sessió del dia 16 de febrer del 2021, per informar sobre la conversió de l’organisme de consorci a fundació, segons informació publicada en diversos mitjans de comunicació.

