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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d'avui i en primer lloc demanaria si hi
ha substitucions.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, presidenta, Jordi Marí substitueix Pilar Costa. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí.  Sé que estem tots una miqueta cansats
després del ple avui.

Compareixença RGE núm. 14548/21, del Sr. Miquel
Company i Pons, conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura, a iniciativa pròpia (article 192.1), per informar
sobre l'estat d'execució del Pla d'inversions estratègiques de
les Illes Balears.

 Passem a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 14548/21, del Sr. Miquel Company
i Pons, conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a
iniciativa pròpia, d'acord amb l'article 192.1 del Reglament, per
informar sobre l'estat d'execució del Pla d'inversions
estratègiques de les Illes Balears. 

Assisteix a la sessió el conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, Sr. Miquel Company i Pons, acompanyat
de la Sra. Maria Gracia González i López, secretària general;
la Sra. Antonia Alomar i Mascaró, cap de gabinet; el Sr. Félix
Pablo i Pindado, director general de Fons Europeus, i el Sr.
Joan Carrió i Vidal, director de l'Oficina de Planificació i
Coordinació d'Inversions Estratègiques. Té la paraula el
conseller per tal de fer l'exposició oral per un temps màxim de
trenta minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats,
bones tardes a tots i a totes. Intentaré ser el màxim d’àgil i breu
possible en la meva intervenció.

Avui comparesc davant aquesta comissió per donar
compliment en el meu compromís de mantenir informat el
Parlament de les Illes Balears de l'evolució de les feines del
Govern en la gestió de l'Estratègia d'Inversions Illes Balears
2030 i especialment en la seva font de finançament principal
que són els fons europeus procedents del programa europeu
Next Generation.

Crec que és una opinió compartida per tots els grups
polítics presents en aquesta sala,  tant els que donen suport al
Govern com els que formen part de l'oposició, que aquesta via
extraordinària de finançament suposa per a la nostra comunitat
autònoma una gran oportunitat de millora, de transformació i
d'impuls de la nostra economia i al mateix temps, un gran repte
de gestió que fa precís el màxim de participació i de consens
polític i social.

Ens trobam en el camí cap al nostre futur, com hem dit
sempre, que serà el present dels nostres fills i les nostres filles
i més encara diria que estam posant les bases de la societat que
deixarem als nostres néts i nétes, si en tenim.

Estic segur que tots els presents volem que aquest futur que
avui construïm estigui ple d'il·lusió, d'esperança i de prosperitat
per a les generacions futures, per açò no defalliré i seguirem
treballant a cercar l’acord i la col·laboració de tots els partits
polítics, fins i tot dels més crítics, que ho puc entendre, perquè
participin en l'ampli consens amb què estam executant
l'Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030, que va ser
desenvolupada juntament amb els agents econòmics i socials i
aprovada per unanimitat al Pacte de Reactivació de les Illes
Balears del passat mes d'octubre. La porta, evidentment,
continua oberta.

Fa una setmana, aproximadament una setmana, dia 15 de
febrer, es va complir un any de la creació de la Conselleria de
Fons Europeus, Universitat i Cultura que tenc l’honor de
dirigir, un any en què no hem aturat de fer feina per dissenyar
-com dic- els fonaments del futur de la nostra societat. 

Hem creat -com saben- una oficina de Planificació i
Coordinació d'Inversions Estratègiques amb funcions tan
importants com la d'impulsar un pla d'actuacions estratègiques
que permeti que les inversions històriques que ja hem començat
a rebre constitueixin vertaders motors de transformació. 

Vull aprofitar, si m’ho permeten, aquest moment per agrair
al meu equip, tant de la conselleria com de l'Oficina
d'Inversions Estratègiques, la feina incansable que fan cada dia
i del qual puc dir que em sent ben orgullós.

Amb només sis mesos van ser capaços de recollir
aportacions, propostes, projectes, idees de tota classe i
desenvolupar una estratègia d'inversions que ha merescut
felicitacions per part del Govern d'Espanya i també per la
Comissió Europea, i que avui podem dir que ja ha començat a
caminar.

Tot i que es tracta d'un pla viu en constant evolució i
sempre obert a incorporar noves aportacions als sectors
identificats com estratègics, vull recordar algunes dades que
ajuden a posar en perspectiva la importància d'aquest document
i de les inversions que s'hi preveuen.

Estam parlant de més de noranta actuacions identificades
amb dotze línies estratègiques agrupades en quatre eixos
d'actuació: diversificació econòmica, sostenibilitat,
competitivitat i cohesió social; dotze estratègies de
transformació amb un elevat potencial d'atracció econòmica; de
fet, esperem que per cada euro invertit calculam un efecte
multiplicador d’1,5, la qual cosa suposa que els 4.640 milions
d'euros d'inversió estimada aportarien a un impacte directe i
indirecte induït també a la societat balear per valor de 6.900
milions d'euros. 

Convindran amb mi que davant un repte com aquest no hi
ha temps a perdre, especialment per l'horitzó temporal tan
ajustat que ve marcat per la Comissió Europea quant a les
inversions finançades del Next Generation es refereix.
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Aquesta eina dissenyada per les institucions europees es
compon -com ja saben- de dues potes: d'una banda, el programa
REACT, que està destinat a donar continuïtat a les mesures de
resposta i recuperació de la crisi que es van posar en marxa
durant la pandèmia, i d'altra el mecanisme de recuperació i
resiliència destinat a potenciar el creixement de les economies
dels països de la Unió a través del desenvolupament sostenible. 

Els estats europeus han hagut de transposar el mecanisme
de recuperació i resiliència en forma de plans estatals, de
reformes i inversions que en el cas d'Espanya ha donat lloc al
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Doncs bé, com els deia aquests recursos ja estan arribant i,
de fet, des de la administració autonòmica ja hem començat a
mobilitzar-los a través de diferents vies que els detallaré a
continuació.

Començaré, per raó del seu volum, estat i termini temporal,
pel programa REACT. Vull posar en valor que som la primera
regió espanyola que ha justificat davant la Comissió Europea
inversions pertanyents a aquest programa de finançament
extraordinari, a hores d'ara tenim 27 actuacions iniciades
valorades en el seu conjunt per uns 228 milions d'euros. 

No és casual tenir tan avançat aquest camí, ja que les
condicions que va establir la comissió marquen un horitzó
temporal força estricte, totes les inversions finançades amb les
assignacions REACT... en el cas de Balears disposam d'un total
de 299,5 milions d'euros per aquesta via i han d'estar
realitzades en el període 2020-2023.

Permetin-me que posi en valor la feina feta en aquest sentit
i que digui que en la meva opinió podem sentir-nos molt
satisfets com a comunitat autònoma de la gestió que estam fent
en aquest àmbit. 

Ja hem iniciat l’execució del 76% dels recursos assignats i
encara som a la meitat del termini marcat, però més enllà de les
xifres vull posar alguns exemples de les actuacions iniciades i
que es finançaran amb càrrec al programa REACT i aniré de
veres.

Parlant infraestructures sanitàries, per posar-li noms i
cognoms, que és important per saber l'abast de penetració
d’aquest fons, ampliacions com l'Hospital Verge del Toro a
Menorca, el Psiquiàtric, el General de Son Llàtzer a Palma i
també els hospitals d'Inca i Manacor, també unitats de nou
transport sanitari i unitats bàsiques avançades, pediàtriques,
d'intervenció ràpida i de tots els equipaments mèdics i de
software que precisen aquestes, també hi trobem tota la despesa
en equips de protecció individual per protegir el nostre personal
sanitari durant els mesos més durs de la pandèmia.

En l'àmbit educatiu hi figuren ampliacions i reformes de
centres escolars com el d’Escola Nova, Ses Cases Noves, Punta
d’Amer, Portocristo, Sa Torre, Puig d'En Valls, Ses Comes,
Isidor Macabich, Can Misses, Sant Carles, Santa Eulària,
l'escoleta de Formentera, nous centres a Campos, a Palma i a
Can Picafort, també la nova Escola d'Hoteleria d'Eivissa i
l’edifici multidepartamental de Ciències de la Salut de la
Universitat de les Illes Balears.

Quant a infraestructures de serveis socials, trobam en aquest
programa la residència per a persones dependents del Quarter
de Santiago de Maó i de Son Martorell de Palma.

A més a més amb el REACT, una qüestió important, són,
per exemple... assumir els costos dels interessos dels crèdits
ISBA dirigits a PIME, contractació de personal sanitari
addicional, la posada en marxa de nous graus de formació
professional, programa d'inserció sociolaboral i també de
l'adquisició de vagons electrificats per incrementar les
freqüències de transport ferroviari a Mallorca. 

Passaré a continuació a referir-me al mecanisme de
recuperació i resiliència, és a dir, a les actuacions referides i
finançades amb recursos assignats pel Govern central a la
nostra comunitat dins el Pla estatal de Recuperació,
Transformació i Resiliència. 

El Govern de les Illes Balears ha publicat ja 11
convocatòries i 8 licitacions de contractes públics per valor de
52 milions d'euros i 24 milions d'euros, respectivament. Per
tant, 11 convocatòries per valor de 52 milions d'euros i 8
licitacions de contractes públics per valor de 24 milions
d'euros.

Les temàtiques i els beneficiaris d'aquestes actuacions són
diversos, per exemple, ajudes a entitats locals per a creació de
places 0-3 anys, incentius a particulars i empreses per la
compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de
recàrrega, incentius a l'autoconsum energètic i la instal·lació
d'energies renovables per a administracions, empreses i
particulars, ajudes a rehabilitació d'edificis i barris, programes
d'inserció laboral i de segona oportunitat per a treballadors
autònoms, actuacions de suport a les inversions en
infraestructures escèniques i musicals i ajudes a autònoms i
PIME per facilitar la transformació productiva cap a una
economia verda i digital. Com podeu veure, hi ha beneficiaris
públics i beneficiaris privats.

També contractes de noves infraestructures, (...) les
licitacions, com els projectes de noves residències i centres de
dia d'Es Castell i Sant Llorenç d’Es Cardassar, nou centre de
llarga estada que es construirà a l'antic hospital de Son Dureta,
adquisició d'equipaments mèdics d'alta tecnologia per a
l'Hospital de Son Espases, i l'adquisició directa d'un immoble
per ubicar el nou centre d'orientació, emprenedoria,
acompanyament i innovació per a l'ocupació.

A moltes de les actuacions que he explicat, els expedients
ja estan fins i tot resolts i de les actuacions iniciades. Açò
significa generació directa d’activitat econòmica i creació de
llocs de feina, precisament en els sectors marcats com
estratègics dins l'estratègia d'inversions.

Per temàtiques és rellevant destacar que les àrees que més
recursos han mobilitzat en forma de convocatòries d'ajudes han
estat les relacionades amb la transició energètica, amb 23,3
milions d'euros; ocupació, amb 16,5 milions; i educació, amb
11,4 milions. Mentre que si analitzam les licitacions publicades
el gruix pertany a l'àrea de salut amb 13,3 milions d’euros i a
afers socials amb gairebé 9 milions.
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A més, hi ha altres instruments ja en execució, com ara
convenis i transferències a altres administracions de fons
procedents del mecanisme que s'han signat i que suposen un
volum de 10 milions d'euros. D’aquest grup formen part el
conveni per als centres socials de Trepucó a Bintaufa i el
Flabiol a Ciutadella, la contractació de professorat d’FP per
l'oferta de formació bilingüe, i el servei d'avaluació i
acreditació de competències professionals adquirides a través
de la experiència laboral o de vies acadèmiques no formals.

D'altra banda, i ja fora del paraigua de finançament Next
Generation, el Govern ha iniciat altres 22 actuacions previstes
dins l'estratègia d'inversions que suposen la mobilització de 100
milions d'euros. En aquest grup destacam la posada en marxa
del Pol Marí amb la nova seu del SOCIB, actuacions en la
digitalització de la història clínica de l'ib-salut, l'ampliació de
la xarxa pública de recàrrega de vehicles elèctrics i la
construcció de la Capsa de Música futura seu de l'Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, així com també l'ampliació de
centres educatius i la construcció de nous a més de tots els que
ja he detallat abans. 

Algunes inversions que també es destaquen ja iniciades són
la compra d'un nou centre de processament de dades al Parc
Bit, la modernització tecnològica de la xarxa de deixalleries, el
Pla d'impuls a la recerca i la compra d'equipaments científics
per a  IUNICS i per a la Universitat de les Illes Balears. 

Finalment, en un estat més embrionari, tenim tot un seguit
de convocatòries i licitacions en les quals estam fent feina i que
es publicaran dins el present any, són aquelles que hem rebut
ara en aquest acaball de l'any 2021-2022. En concret estan
previstes, de moment, 16 convocatòries d'ajudes públiques i 34
licitacions de contractes, que tot plegat sumaria uns 131 milions
d'euros. Insistesc que es tracta d'una previsió inicial i que amb
tota seguretat la xifra que es posarà en moviment enguany,
evidentment, serà encara major.

Per tal de no fer massa extensa aquesta compareixença, i
també per consideració als meus companys i companyes
diputats i del Consell de Govern, no faré una lectura detallada
de cada una de les actuacions que hi ha en previsió per a 2022
i les que acab de fer referència. Però sí els convid al seu torn de
preguntes a demanar-me aquelles línies o àrees que estiguin en
execució i que puguin ser objecte d'especial interès per als
diputats i diputades presents. 
Evidentment, en la mesura de les meves possibilitats, intentaré
respondre.

En relació amb les temàtiques a les quals pertanyen les
inversions plantejades, tant les ja iniciades com les que tenim
en previsió, sí que vull, en qualsevol cas, aprofundir més, ja
que consider essencial que coneguin vostès el sentit general
dels recursos que es mobilitzen. Ho faré detallant els
compromisos de finançament que tenim per part del Govern
central en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, i que reflecteixen, en bona mesura, les prioritats
del Govern amb les inversions previstes.

Ja vàrem explicar a la passada compareixença que el
còmput global que tenim previst rebre dins el programa Next
Generation de la Unió Europea supera els 1.500 milions

d'euros, gairebé 300 milions corresponen als fons REACT, com
he dit, mentre la resta dels 1.209, exactament, corresponen a
compromisos adquirits pels diferents ministeris del Govern
central amb la nostra comunitat autònoma dins les conferències
sectorials on es decideix la distribució dels recursos del
mecanisme de recuperació i resiliència. D'aquests 1.209 -
evidentment aquesta informació que els dono ara a qualsevol
petició els la puc fer arribar, eh?-, d’aquests 1.209 milions,760
són propostes plantejades a les comissions sectorials que encara
han de ser ratificades, mentre que prop de 450 milions d'euros
ja són acords ferms que s'han començat a transferir.

Atenent la seva temàtica, la distribució i l’estat de les
assignacions i preassignacions a les distintes conselleries del
Govern són les següents: la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
compta en compromís per valor de 345 milions d'euros, dels
quals 68,7  han estat assignats i 276,8 preassignats; Model
Econòmic, 272 milions d'euros, els quals 85 hi ha preassignats
i 185,9 assignats; Transició Energètica, Sectors Productius
suma 267 milions, 37 milions assignats i 230 preassignats;
Educació i Formació Professional 90 milions assignats en la
seva totalitat; Afers Socials i Esports té previst rebre uns 76,8
milions d'euros, dels quals només 2,9 estan pendents de
formalitzar, la resta, el 73,8 milions ja s'han aprovat per acord
sectorial; a Agricultura i Pesca hi ha 57,6 milions,12 assignats
i 44 preassignats; Medi Ambient uns 42,5 milions, dels quals
34,5 milions assignats i 8 preassignats: la conselleria que
dirigesc, Fons Europeus, Universitat i Cultura, 33 milions, dels
quals 17 són compromisos formals, 11 pendents de formalitzar
i 4,5aniran directes a la Universitat de les Illes Balears, i que ja
s'han assignat formalment a la seva comissió, a la seva
conferència sectorial; Salut i Consum ja té compromís formal
de 22,7 milions; i, finalment, Presidència, Funció Pública i
Igualtat una previsió de 465.000 euros ja formalitzats.

Com veuen, els recursos que arriben es dirigeixen
principalment a aquelles àrees de govern que tenen
competències directes en la execució de les polítiques
identificades com a prioritàries per les institucions europees i
pel Govern d'Espanya, que, a més, coincideixen amb les
prioritats identificades en els quatre eixos de l'estratègia
d'inversions i ratificades pel Pacte de Reactivació.

La sostenibilitat ambiental, absolutament clau per a Balears,
la diversificació econòmica, l'augment de la competitivitat que
s'impulsen a través de la modernització també del sector
turístic, el nostre principal motor econòmic, amb inversions en
digitalització, polítiques educatives, circularitat, cohesió i
també la part de cohesió social, molt important, que es
materialitza amb el reforç dels pilars del sistema de benestar,
infraestructures socials, educatives i sanitàries esmentades. 

No voldria que sembli que, tot i la força de xifres que hem
exposat fa un moment..., perdonau, que això és tot el que us
deia, és una primera valoració, es tracta només d'un principi,
parlam d'assignacions provisionals fetes a les conferències
sectorials per 1.209 milions d'euros, com deia abans; i és
important destacar la paraula “provisionals” perquè el Govern
central ja ha comunicat a les comunitats autònomes que
preparen convocatòries i noves assignacions per a 2022 per
valor de 26.900 milions d'euros.
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Tenim un repartiment, un detall anunciat en relació amb
aquestes transferències i convocatòries previstes per enguany
per part dels ministeris. Els diré molt ràpidament: 4.819 per
part de mobilitat sostenible, dels quals destaquen 2.184 milions
dins el component un sobre mobilitat en entorns urbans -
arrodoniré, perquè així serà més ràpid-; 3.190 milions per a
política industrial, 2.800 per a rehabilitació d'habitatge, 2.100
per a impuls a les PIME, 1.800 per a modernització de les
administracions públiques, 1.661 per a la reforma i impuls del
sistema de recerca, desenvolupament i innovació,  1.630 per a
la modernització i competitivitat del sector turístic, 1.550 per
a la connectivitat digital, (...),ciberseguretat, i 1.200 milions per
economia de les cures i les polítiques d'inclusió.

Confio poder detallar noves assignacions a les Illes
provinents d'aquestes actuacions anunciades a la pròxima
compareixença, que suposaran un impuls encara major a la
nostra estratègia d’inversions, que estic segur que tots
compartim aquest desig.

Ara, tot i que no em pertoca a mi oferir a aquesta comissió
els detalls en profunditat de la Tresoreria de la comunitat, sí
que consider que han de saber que, més enllà de les partides
assignades i projectes iniciats, els fons europeus estan arribant
també en termini de comptabilitat a la nostra comunitat.

A data 18 de febrer hem ingressat ja en concepte de
transferències directes procedents del Next Generation per part
de la Comissió Europea i del Ministeri d’Hisenda, per via del
REACT, 59 milions d'euros i, per la via del mecanisme de
recuperació i resiliència, 198 milions d'euros; en total, hem
rebut més de 257 milions d'euros que ens permeten, com he dit
abans, generar economia, dinamitzar el teixit productiu i ajudar
les nostres empreses i generar ocupació. Alguns d'aquests ja
estan reflectits en els pressuposts d'aquest any, i alguns altres
ens permeten generar les convocatòries i els contractes públics
en licitació.

A continuació, si em permeten, d'una manera bastant
resumida, però no voldria passar per alt la tasca que està duent
a terme l'Oficina d'Inversions Estratègiques, per açò
m'agradaria fer-los un petit resum d'algunes qüestions
importants, al meu parer, en què estan fent feina.

Hem elaborat i està aprovat pel Consell de Govern, fa tres
setmanes aproximadament, un pla de mesures antifrau amb el
qual ens situam en els màxims estàndards de transparència i
bona gestió, incidint en les quatre fases de l'anomenat cicle
antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució. Hem rebut
més de 80 projectes a través de l'Oficina per valor de 1.272
milions d'euros, que actualment s'estan avaluant de cara a la
seva possible incorporació a l'estratègia d'inversions, ha estat
possible gràcies a la finestreta virtual disponible a la web de
l'Oficina; una web que registra, actualment, més de 22.000
visites d'usuaris únics, aproximadament, estam ara -crec
recordar- en unes 800 visites diàries, en els darrers dies.

D'altra banda, en poques setmanes proposarem al Consell
de Govern la declaració com estratègics d'un nou conjunt de
projectes dels inclosos en l'estratègia d'inversions. Aquest nou
lot de projectes se sumen als 39 que ja varen ser declarats com
a estratègics el passat mes d'octubre. Açò implica -ja vaig

acabant- poder aplicar a tots els expedients la via urgent i
prioritària de tramitació per afavorir la seva execució dins el
marc temporal marcat per la Unió Europea. A més, hem llançat
eines i recursos específics per a les diferents administracions
executores dels recursos per tal d'agilitar les inversions, en
concret, accions de formació i recursos per a gestors, com ara
plecs tipus, elaborats per a les convocatòries d'ajuda i difusió
de formacions específiques, impulsades des de diferents
organismes.

Quant a les tasques en les quals estam fent feina i podrem
presentar a les pròximes setmanes i mesos, vull destacar-ne
unes poques: la posada en marxa d'un sistema de seguiment de
les inversions estratègiques complementari al que està
dissenyant l'Estat, per tant, una visió, des del nostre punt de
vista importantíssima pel que fa al Pla estratègic d'inversions,
no només amb el que controla l'Estat a nivell del mecanisme de
recuperació i resiliència, sinó amb totes les inversions que es
fan de caràcter autonòmic; un centre d'atenció telefònica i
telemàtica per fer més accessible i fàcil d’entendre tota la
informació disponible sobre ajudes i oportunitats de
finançament, en aquest sentit, tant telemàticament també com
a nivell de gestió de call center per a particulars i per a
empreses, sobretot microempreses i autònoms; l'habilitació
d'una plataforma telemàtica col·laborativa per a funcionaris; i,
finalment, diferents acords de col·laboració amb la xarxa de
serveis públics empresarials, coordinada per l'IDI amb la xarxa
d'agents de desenvolupament local i amb diferents col·legis
professionals amb els quals ja hem començat a signar convenis.

Vull aturar-me un moment en aquest punt, per referir-me a
una de les qüestions en què es troba immersa l'Oficina
d'Inversions Estratègiques i que dona resposta a la legítima
demanda plantejada per aquest parlament: que es faci públic
l'impacte des d'una perspectiva de territorialització insular de
totes les inversions declarades com a estratègiques dins
l'estratègia d'Inversions Illes Balears 2030, així com de totes les
que es puguin plantejar en un futur.

Vagi per endavant que l'equilibri territorial és un dels
criteris que sempre es tenen en compte a la planificació de les
inversions, per tant, cap tipus de problema. No obstant això,
quan es tracta -com s’ha dit- d'un pla obert que s’ha d'anar
concretant a mesura que vagin avançant els diferents projectes
o línies d'actuació inclosos, i que es vagin identificant nous
projectes, la informació territorialitzada pot no encaixar de
manera exacta amb el pes poblacional de cada illa en tot
moment i pot variar pràcticament a diari. Açò no implica en cap
cas que el menor pes d'una illa, en un moment determinat,
l’exclogui d'incorporar noves inversions que aportin equilibri
més endavant.

Dit açò, em compromet a donar compliment, com no podria
ser d'altra manera, a la voluntat manifestada per aquest
parlament i a fer pública una visió territorialitzada de
l'estratègia d'inversions dins el termini previst.

I, ja per acabar, permetin que faci també un ràpid recorregut
pels èxits, alguns recents i altres que ja s'han exposat, però que
consider rellevant destacar, aconseguits per l'equip de la
Direcció General de Fons Europeus, que avui també ens
acompanya el seu director, Félix Pablo.
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Les Illes Balears hem estat la primera regió espanyola en
superar el 90% d'execució dels fons FEDER. Som líders en
justificació, amb un 94,6% de despesa FEDER, al període 2014
a 2020, ja certificada, molt per damunt del 58% de mitjana
estatal. Som també la primera regió espanyola a justificar
inversions del programa REACT, la primera regió espanyola en
bones pràctiques reconegudes pel Ministeri d'Hisenda, amb 21
inversions en aquesta consideració. I també som la millor regió
espanyola pel que fa als Premis Nacionals al millor projecte
FEDER, la comunitat més guardonada d'Espanya i la primera,
que repeteix la màxima distinció al millor projecte, amb el
projecte del SOCIB. Hem estat també la primera comunitat a
presentar la proposta inicial de la programació 2021-2027, tant
de FEDER com de Fons Social Europeu. 

Aquests que els he enumerat són mèrits que responen tant
a la professionalitat del nostre equip, evidentment, com a la
prioritat que suposa per a aquest govern demostrar una
solvència incontestable en la gestió dels recursos provinents de
la Unió Europea i, per tant, garantir la màxima seguretat i
transparència amb aquests recursos.

Aquesta tasca seriosa i rigorosa dona fruits en forma de
reconeixements a la nostra regió per part de les institucions
estatals i europees, com he dit, tant és així que ens han convidat
a explicar el nostre plantejament dels programes operatius 21-
27, en reunions multilaterals, amb presència de totes les
comunitats autònomes, de l'Administració de l'Estat i de la
Comissió Europea, per tal que el nostre plantejament
programàtic pugui servir de model a altres regions espanyoles.

Ara sí, ja acab, els agraesc moltíssim la seva atenció, la seva
paciència, en un dia com avui, i qued a la seva disposició per
resoldre qualsevol dubte que puguin tenir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. Ara tocaria fer una suspensió
però suposo que estan d'acord a continuar. He de preguntar-li
també al conseller si vol contestar individualment o globalment,
després.

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

 Puc contestar globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Globalment? Perfecte, gràcies, conseller. Doncs passam al
torn de preguntes i intervencions dels diferents grups
parlamentaris. En primer lloc, passam la paraula al portaveu del
Grup Parlamentari Popular el Sr. Antonio Costa, per un temps
màxim de quinze minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. En primer
lloc, moltes gràcies, Sr. Conseller, per comparèixer
voluntàriament en aquesta Comissió d'Hisenda i explicar
l’execució que es té per part dels fons europeus. Gràcies també
al seu equip per ser avui aquí present.

La veritat és que l’agraïment que li acab de fer és sincer,
perquè el que necessitàvem des del Partit Popular és que vostè
fes el que ha fet avui, que és comparèixer voluntàriament en
aquesta comissió i explicar les qüestions estrictament
d'execució de projectes i d’execució pressupostària, de
previsions, etc. I vostè avui ha vengut a aquesta comissió i ho
ha fet, i, per tant, jo li vull dir amb total sinceritat que això és
el que volíem, i vostè ho ha fet i li ho vull agrair, en aquest
sentit.

Sí que li dic que ... ens ha donat un conjunt de dades, a
algunes li he de reconèixer que haurem de mirar el Diari de
Sessions per poder retenir-les adequadament, perquè si no, hi
ha un conjunt de dades feixuc en aquest sentit, però agraït que
hi siguin, no? Sí que ens agradaria mostrar-li una preocupació
des del Partit Popular, perquè si bé és cert que vostè ha dit,
tenim una..., som pioners a Balears quant a execució de
projectes finançats REACT-EU i en el mecanisme de
recuperació i resiliència, amb fons europeus, l’execució que
estan fent des de Balears va bé, i això és una bona notícia; sí
que és cert que la impressió que tenim un poc externament és
que les quanties globals que arribaran a les Illes Balears i a
altres comunitats autònomes en matèria de conferències
sectorials -les transferències- són unes quantitats realment
contundents, unes quantitats enormes i que requeriran uns
esforços de gestió realment brutals, perquè, clar..., vostè ens
diu, per exemple en el mecanisme de recuperació i resiliència,
vostè ens deia, amb el REACT-EU, si no ho he apuntat
malament, 228 milions d'euros, a hores d'ara...

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

El total és de 300, pràcticament...

EL SR. COSTA I COSTA:

Compromès mecanisme de reactivació i resiliència, si no ho
he apuntat malament, 11 convocatòries, 52 milions d'euros,
contractes públics 24 milions d'euros ...

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

A data d'avui.

EL SR. COSTA I COSTA:

A dia d'avui. Clar, però és que les previsions són, si no he
apuntat malament, de l'ordre de 1.200 milions d'euros?
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EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

És que se sumen a açò.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, sí, ho sé, ho sé, 1.200 milions d'euros; però, clar, quan
un compara les quanties que duim executades, un diu, home,
però hem d’adquirir compromisos fins a 31 de desembre de
2023, i quan miram el que hem compromès -i estic d'acord amb
vostè, Sr. Conseller, que no anam malament, segurament som
una de les comunitats autònomes que anam relativament bé
quant a compromisos, no?-, la pregunta que ens formulam és
com manejarem aquesta quantitat de recursos i com els
canalitzarem, perquè la qüestió clau no és gastar -se’ls, la
qüestió clau és gastar-se’ls bé, evidentment. I com, no només
..., clar, si un executa un projecte que sigui una execució d'obra,
s’executa l’obra, es van pagant les factures, i ja ...però si són
convocatòries que requereixin -jo què sé- subvencions o ... etc.,
quan s'han de justificar. la feina pot ser realment notable. 

En conseqüència la pregunta un poc que li fem és: quines
previsions tenen en aquest sentit?, perquè, clar, vostè ens ha dit
-no sé si ho he apuntat bé, si no, li ho pregunt i així ho
aclarirem-, quina previsió d’execució tenim el 2022, quina
previsió de execució tenien el 2022 i quina previsió fan el
2023? Per saber com podem encaixar aquesta quantitat de
recursos, que és una quantitat molt elevada de recursos, és
bàsicament això, com ho podem encaixar perquè veim
dificultats per poder executar aquesta quantitat i executar bé
aquesta quantitat enorme de recursos que provenen de fons
europeus. 

Jo no em vull estendre més. La veritat és que és un dia
intens el que hem tengut avui, sí que vull aprofitar novament
per agrair-li aquesta compareixença, les dades que vostè ha
mostrat, quan varen fer els pressupostos vàrem quedar-nos amb
el dubte, però ara no, i el que sí que li demanaríem -i vostè ho
ha dit també- és que aquestes compareixences fossin
periòdiques, fossin periòdiques en el temps perquè puguem des
dels grups parlamentaris, que és la nostra responsabilitat, dels
grups parlamentaris oposició, fer aquest control de l’execució
del fons i fer aquest seguiment.

Res més, agrair -li novament la presència i també al seu
equip. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. No havent-hi cap portaveu del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, passem la paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Marc
Pérez-Ribas.

Sr. Pérez-Ribas, perdoni, perquè em diuen que ha de
contestar directament ... ha canviat i que les compareixences ...

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

Sí, tal com diu el Reglament, no ho recordava, cert és.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Moltíssimes gràcies, presidenta; gràcies, diputat. Bé, dues
qüestions, la previsió de 2022, jo ara li reiteraré la xifra que he
donat a hores d'ara, de la gestió que manejam a hores d'ara són
... aproximadament uns 257 milions d'euros, a hores d'ara, de
dia 18 de febrer. El que sí que és important que sàpiguen -i açò
també es veurà d'alguna manera a la propera compareixença, ho
diré així, no?. Perquè s'ha de veure una sèrie històrica, la
diferència entre aquesta dada i la següent, i segurament d'una
manera bastant contundent, creim que bastant contundent,
perquè el sistema que està utilitzant el Govern central, que
creim que és positiu, és assignar els fons el més aviat possible,
perquè d'aquesta manera les comunitats autònomes tinguin
temps, tingui la previsió de poder assignar, tant si són per
contractes, com si són per convocatòries públiques, dins un
marc temporal fins al 2023, m'explico, no? 

Per tant, és molt possible que rebem una part important,
com hem vist en el darrer trimestre de 2021 primer trimestre de
2022, una un increment important de les xifres, que ens passi
el mateix amb el primer trimestre i segon trimestre del 2022; jo
crec que després ja aniran decreixent d'alguna manera, no?,
perquè l'important és transferir -ho com abans millor.

Compartesc amb vostè l'esforç colossal que suposa
gestionar unes pressuposts de tal magnitud. Per tant, nosaltres
hem abordat diferents vies de treball. Primera, evidentment,
amb la creació de l’Oficina, perquè separam les dues coses. I
això és important també que ho sàpiguen, vull que ho tenguin
clar, la gestió dels Fons Social Europeu i del mecanisme del
FEDER es gestiona directament per part de la Direcció General
de Fons Europeus, i el Pla, que és el mecanisme de recuperació
i resiliència, tant el REACT com el Next Gen es gestiona a
través de l'Oficina. Per tant, hi ha una separació, sí que hi ha un
treball interdepartamental, evidentment, pel know how (...) que
té la direcció general en tot el que fa referència a la gestió de
fons europeus, i per tant es creen dos equips paral·lels
importants per poder treballar de manera conjunta.

Es fa necessari també avançar en aquest en aquest sentit, per
tant, de les direccions de l'Oficina pengen unitats de gestió
tècnica i específica, tant per a la gestió dels nostres recursos, ho
diré així, com també per donar suport a les altres
administracions, siguin consells insulars o siguin ajuntaments;
a la vegada que estam treballant ara amb un conveni de
col·laboració, un encàrrec de gestió, més ben dit, amb
TRAGSATEC, pel que fa referència a enginyers, arquitectes,
personal qualificat que pugui donar cobertura i seguiment als
projectes que tenim en marxa i també que tenen en marxa
empreses privades, com altres administracions públiques. 

I per això també és molt important, importantíssim el
capítol de formació, perquè si el Govern de les Illes Balears
transfereix recursos als consells insulars i als ajuntaments o van
per via directa dels ministeris, els gestors d'aquests fons han de
saber gestionar els fons europeus, han de saber, ha de tenir els
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mecanismes per poder planificar i justificar aquests imports.
Per tant, a través de l'EBAP i a través de l'Oficina es fan
diferents, ja se n'han fetes una o dues i ara se’n mobilitzaran
altres, per tal que els funcionaris o el cos funcionarial de
l'administració sàpiga gestionar de forma d'alguna manera
provisional dins el marc de la gestió dels fons europeus. 

I per això també ho afegim aquí als ODL, com comentava
abans, la xarxa pública empresarial i diferents convenis de
col·laboració que també durem a terme aquests dies amb les
principals patronals, per també poder tenir aquesta
col·laboració de gestió amb els fons i de suport a les PIME. 

I a tot açò vull comentar -que no ho he dit abans, però
aprofit, si m’ho permeten- que jo els he explicat, he fet
referència a l'inici a tot allò que passa per la comunitat
autònoma, que al final és la nostra competència, però perquè
sàpiguen a nivell de volum, els diners que s’espera que rebi
Balears encara és molt més, perquè hi ha convocatòries
públiques que són directament de l'Estat, amb empreses, amb
municipis, ... diferents qüestions. Per tant, sí que nosaltres
tenim ja començam a tenir una previsió de tot el que va traient
l'Estat i, per tant, després, en el moment de la justificació
podrem saber, per exemple, del kit digital, quants autònoms o
empreses es beneficien d'aquella convocatòria. Ara,
evidentment, no ho podrem saber, perquè són convocatòries
que s'obriran o que estan obertes i no tenim la dada final, però
sí que ens interessa molt saber-ho perquè la magnitud
complementària en aquests imposts que jo els he explicat, pot
ser molt important.

Si no li he contestat alguna de les preguntes, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. No li havia dit el temps que havia
utilitzat, ha utilitzat 5 minuts i 7 segons Ara sí que tenim
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, li passem la
paraula perquè pugui plantejar les qüestions que vulgui. La Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Els deman disculpes. Vull donar la
benvinguda al conseller i a l'equip que avui l'acompanya en
aquesta jornada maratoniana que tenim en el Parlament, li
voldria agrair la seva exposició detallada i just li faré dues
preguntes molt concretes, que tenen a veure amb preocupació
i amb la nostra terra.

Vegem, hi ha la qüestió de les PIME en relació amb aquests
fons europeus i de quina manera hi podran arribar. Sap vostè
que des del nostre grup parlamentari hem reclamat que les
inversions seria interessant que realment per reactivar i
dinamitzar la nostra economia anassin no només a grans
empreses, sinó que se’n poguessin afavorir PIME i autònoms,
i en aquest sentit li deman específicament sobre les PIME, a
veure quin plantejament es fa o de quina manera s’hi podria
arribar d'una millor manera i... entenent que és complicat,
perquè la gestió com més s’esmicola, més es divideix, més
feina dóna, i les administracions a vegades no estan
dimensionades per donar abast a aquestes demandes. Però, bé,

vegem si poden començar a encarrilar aquesta qüestió, i li
demanaria, en primer lloc, sobre aquest tema.

I, en segon lloc, una altra qüestió molt específica: a la ciutat
de Palma hi ha el districte d'innovació de Llevant, i voldria
saber si em podria comentar una mica en quina situació està,
quins tipus de feines s'estan fent. Entenem que és un projecte
prioritari i estratègic per a una ciutat i específicament a l'àmbit
on s'està plantejant, la col·laboració de la Universitat, de
diferents sectors privats i públics, i li voldríem demanar sobre
aquest projecte, bàsicament aquestes dues qüestions: PIME i
districte d'innovació de Llevant de Palma. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ha utilitzat un minut i50
segons del seu temps. Té la paraula el Sr. Company.

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

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies,
diputada. Bé, pel que fa referència a les PIME, primer una
valoració personal, si em permeten, i després molt ràpidament
la qüestió en si. La qüestió personal de visió global en
referència a les PIME és que a l'inici de d'alguna manera, de la
planificació del mecanisme de recuperació i resiliència, vostès
recordaran que es parlava de grans projectes tractors de les
relacions publicoprivades entre institucions i empreses per tal
de crear aquests projectes tractors. Evidentment, jo no estic en
contra ni molt manco que es creïn projectes tractors per fer
moure l'agulla, és necessari fer moure l'agulla, però és veritat
que amb aquella fórmula sí que hi havia el risc que es
poguessin d'alguna manera ... o no es poguessin beneficiar -ho
diré així- tantes PIME micro PIME i autònoms, perquè
evidentment un projecte tractor d'una manera gran, amb molt de
pes, és més molt més complicat. 

En canvi, jo crec que de manera encertada el que va fer el
Govern estatal varen ser dues vies de treball, per una banda, els
PERTE, plans específics estratègics de transformació, i, per
una altra banda, les convocatòries públiques. En aquest segon
cas, ... amb els PERTE també, evidentment, tenen participació,
perquè hi ha moltes qüestions que són d'àmbit estructural, però
les PIME hauran de treballam en aquesta qüestió, no?, siguin
reformes o siguin millores en les seves estructures, però a
l'àmbit de les convocatòries públiques per concurrència
competitiva, això garanteix que hi hagi accés directe de les
PIME i de les micro PIME. Per tant, quan es llança una
convocatòria ja pugui ser per a entitats públiques, locals, per a
Agenda Urbana, per a comunitats de veïns en matèria
d'eficiència energètica o pugui ser directament per a
beneficiaris de les PIME en digitalització, en procés
d'industrialització, en economia circular, en el que sigui, les
PIME tenen el canal garantit d'accés. Per tant, crec que aquesta
és una qüestió importantíssima.

I després, l'altra qüestió, per a mi, pel que estam treballant
la millor manera que les PIME puguin ser beneficiàries és
introduir-les dins la cadena de valor, perquè, si no des d’un
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inici fins a un final, aquí per alguna banda es perd, per tant, un
contacte continu amb les PIME, amb les principals entitats
patronals en aquest sentit, tant sigui PIME, com sigui Cambra
de Comerç, com sigui Cercle d'Economia, tot allà on puguem,
i per això hem fet tantes conferències i tants de debats amb ells,
també planificar i fer formació específica, perquè estiguin
sempre a l'abast, l'accessibilitat a les polítiques dels fons
europeus, a través de la finestreta única, que està funcionant i
està funcionant molt bé -jo en açò vull reiterar l'enhorabona per
aquesta feina que es fa des de l'Oficina amb l'equip informàtic,
perquè té molts bons resultats- i les convocatòries públiques
que nosaltres, des de la comunitat autònoma, puguem dirigir i
seleccionar com a beneficiaris les PIME, les micro PIME i els
autònoms. Per tant, d'alguna manera, aquestes dues visions.

I pel que fa al districte d'innovació de Llevant, per suposat,
és un projecte estratègic que està -si no ho record malament- a
l’Estratègia 01 del Pla d'inversions estratègiques, com vostè
sap, a inicis de conformar-se aquesta conselleria vàrem firmar
un protocol de treball conjunt amb l'ajuntament i amb els
principals actors, la Universitat i el Consell, ara mateix hi ha
allà el grup de feina creat, s'està treballant amb tota la part de
l'Ajuntament, en aquest cas li pertocaria a ell, però ja s'està
treballant amb tota la part urbanística; i ara nosaltres
incorporam també una dedicació més exclusiva per part de
treballadors de la nostra conselleria a fer possible que aquesta
inversió sigui una realitat. Per tant, grup de feina creat, treball
conjunt amb les altres administracions i implicació molt més
directa per part dels components, dels treballadors de l'Oficina
al projecte. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas per un temps
màxim de 15 minuts amb una o dues intervencions. Gràcies.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresident. Bé, primer de tot, agrair la seva
compareixença voluntària, era una cosa que havíem reclamat
des de l'oposició, i consideram que és important per estar al dia
i poder fer un seguiment des dels grups parlamentaris que som
a l'oposició, de com s’està desenvolupant el tractament dels
fons europeus, i agrair també al seu equip que sigui aquí i que,
a més a més, ens consta que per qualsevol dubte i qualsevol
sol·licitud que tenim són àgils en la resposta. 

Evidentment, vostè ha fet una exposició molt, molt ràpida,
de moltes xifres, que també hauríem d'analitzar el Diari de
Sessions, com ha dit el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, però m'han quedat un parell de temes que voldria
aprofundir més sobre aquestes qüestions.

Ha dit que amb els fons REACT s’estan finançant els
interessos dels crèdits ISBA, a veure si em podria ampliar un
poc més aquesta informació.

Després ha comentat que per desenvolupar els projectes
també s'està intentant arribar en col·laboració amb els col·legis
professionals, a part de la de les patronals, de la CAEB, ... amb
els col·legis professionals. També m'agradaria saber com estan
aquestes reunions. 

També s'ha parlat molt aquí, en el Parlament, una cosa són
els projectes, diguéssim, que vénen de la mà del Govern, dels
consells o dels ajuntaments, però també hi ha projectes que són
purament privats, i saber si amb la finestreta única s'està
informant a tots els grans projectes privats que es presenten a
concursos, aquests que siguin competitius. 

I, finalment, ... bé, agrair -li també el que ha comentat del
districte d'innovació a pregunta del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, que també per al nostre grup parlamentari és una
infraestructura que ha de ser estratègica per a la atracció i la
retenció del talent, i esperem que es puguin destinar molts
recursos a realment aconseguir que sigui un districte
d'innovació punter, però m'agradaria incidir en aquest última
reflexió que ha fet dels grans projectes tractors, que, si bé era
en un origen, quan es van iniciar les primeres reunions del que
havia de ser el mecanisme de recuperació i resiliència, anava
dirigit a això, a grans projectes tractors que impulsessin un
canvi de model o que impulsessin l'economia de les regions
europees o en general de tota Europa, veiem que això s’està,
pel que ha dit ara, des del Govern d'Espanya, diluint, i, si bé té
les seves coses positives, el que ha dit vostè és que les ajudes
arribaran a més empreses, que això és un aspecte positiu, però,
clar, aquí perdem oportunitats de generar futura riquesa en
projectes tractors per a les nostres illes. Sí que és ver que del
pla que ja s'havia aprovat, el Pla estratègic que s'havia aprovat
i amb els nous projectes estratègics que vostè ha dit que
s'ampliaran, tampoc no vèiem grans projectes tractors, de fet,
n’hi havia alguns que jo personalment no tenia molt clar, per
exemple, el projecte del tramvia de Palma que sigui un projecte
tractor no està clar, i també, ja que estam parlant d'això,
m'agradaria saber com està el tramvia de Palma, en quina
situació es troba el seu desenvolupament. 

Però, bé, sí que trobo que és una llàstima no haver
aprofundit i no haver cercat algun projecte tractor important de
cara a la millora de la possibilitat de canvi de model de les
nostres illes.

Gràcies, presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ha utilitzat4 minuts 23 segons. Té la
paraula el Sr. Company.

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

Moltes gràcies, presidenta; gràcies, diputats. Intentaré anar
per ordre. Amb els acords a què estam arribant a les reunions
que tenim amb els col·legis professionals, el que està
materialitzat a hores d'ara és el que hem fet amb el Col·legi
d'arquitectes tècnics i aparelladors de la Conselleria
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d'Habitatge, especialment, per poder donar suport a totes
aquelles inversions en infraestructures de persones individuals,
que d'alguna manera també necessiten aquesta ajuda i la
necessària agilitació d'aquests projectes. 

Després, pel que comentava dels fons REACT-EU en
matèria d'ISBA, el que s’ha finançat és el cost de l'aval i els
interessos per part de les empreses i de les PIME quan són
projectes de desenvolupament d'inversió productiva, no per
liquiditat, però sí per tots aquells projectes que volguessin dur
endavant les PIME i necessitessin aquest aval de l'ISBA, per
donar-los suport i per alleujar la càrrega, en aquest cas, la
càrrega també de liquiditat evidentment, els hem ajudat el
finançament d'aquests costs. 

Després, la pregunta bé, ... no sé si ... em perdonarà, però
no sé si era una pregunta o era una reflexió, en el tema dels
projectes privats, crec que bé ..., no he tengut temps d'apuntar-
ho, però crec que comentava quin tractament es dona també des
de l'Oficina a tots aquests projectes privats. Li he de comentar
que tots els projectes ja s’estan analitzant pràcticament al dia i
s’estan classificant d'alguna manera amb una espècie de
formulari de requisits, si compleixen o no compleixen amb els
criteris i amb els preceptes que marca per ser una inversió
estratègica o fins i tot ja se cerca la manera de poder-se
finançar. Si hi ha un projecte que té una finestreta per una
convocatòria, on pot formar part d'un pla específic, això es
treballa conjuntament, evidentment amb el promotor.

Després parlava també dels PERTE, ho enllaç amb la
darrera reflexió que ha fet. Jo en això no estic d'acord, perquè
sí que n’hi ha molts, de projectes tractors a estratègia
d'inversions i se n’estan treballant molt altres també ara, en
aquest moment, per part de les institucions públiques i també
per empreses privades, i n'hi haurà, hi ha, més ben dit, hi ha
projectes que formaran part dels PERTE, perquè els PERTE es
dissenyen des del ministeri i es comuniquen a les comunitats
autònomes i cada comunitat autònoma, nosaltres ara el que
estam fent, amb cada conselleria, també amb l'Oficina, és veure
d'aquells projectes estratègics que tenim identificats si encaixen
o no encaixen dins el PERTE de torn que pugui anunciar el
Govern d'Espanya, m'explic? Per tant, és important tenir
identificats els projectes, per açò també érem sempre molt
insistents que la gent anés preparant projectes perquè quan
sortís l'oportunitat es poguessin afegir els PERTE.

I també m'ha demanat pel tramvia de Palma; el tramvia de
Palma, com sap, està identificat com a projecte dins el
mecanisme de recuperació i resiliència, dins el Pla que va
presentar Europa, i és la Conselleria de Mobilitat i Habitatge la
que du les negociacions directes amb el Ministeri de Mobilitat
i Agenda Urbana del Govern del Govern d'Espanya, i estan
treballant en diferents fórmules de col·laboració i de
finançament, ja sigui per fases i també en una possible
col·laboració públicoprivada -per dir-ho així- a nivell de la
inversió i licitació pública. No li puc donar massa dades més,
però, en qualsevol cas, el conseller de Mobilitat li ho podrà
detallar. 

I crec que no m'he deixat cap pregunta, si no ...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Tinc minuts, no? D’acord, idò espero.

LA SRA. PRESIDENTA: 

A continuació, passam a la paraula A la portaveu del Grup
P arlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Agraesc al conseller i a tot l'equip per ser aquí i em sum un
poc al que han dit altres companys de la comissió en aquest
sentit, de la transparència, i jo crec que ja s'han demanat moltes
coses. Per tant, només volia fer incís que nosaltres per a
nosaltres també, a part que creim que ha fet esment,
precisament, que la pàgina de l’Oficina és una pàgina molt
visitada, que jo crec que això mostra l'interès que hi ha per
conèixer i supòs també que per conèixer les oportunitats que
pot donar aquest fons, també de cara a la transparència, com
s'ha dit aquí per part del Sr. Costa, agrair que vengui aquí a
donar aquestes explicacions de com està el seguiment temporal
de l’execució de tots aquests projectes, a veure si es té una
previsió de com es publicaran aquests seguiments de d'execució
a la pàgina web. Jo l'he visitada avui matí i he vist que hi havia
la previsió, ... l'informe que hi havia sobre els pressuposts
generals de les Illes Balears de 2022, que ja hi havia moltes
coses que jo he entès que també s'han recordat avui aquí, però
crec que també n’ha afegit moltes més, ha donat molta més
informació de la que està publicada, perquè ja supòs que hi ...
Bé, nosaltres en aquest sentit, perquè creim que és positiu, a
part d'informar la ciutadania també és positiu, no només des del
Parlament conèixer més al dia com estan els projectes, sinó
també poder (...) aquesta acció de transparència.

I també per fugir un poc del que ha demanat, nosaltres
vàrem entendre que també amb el fons de insularitat dels
pressupostos generals de l'Estat tal vegada es podríem finançar
projectes de l'estratègia, i sabem que això ha d'anar a través de
la Comissió, etc., però, clar, som el mes de febrer, i també
volíem saber si hi ha qualque previsió, si hi ha qualque projecte
que es tengui previst presentar per finançar d'aquesta estratègia,
perquè sabem que l'estratègia va molt més enllà dels fons
europeus, jo crec que això és el que sempre s’ha defensat, que
té en compte altres recursos que puguin venir de l'Estat que no
siguin fons de recuperació, que no siguin fons europeus, que
siguin fons propis, ... un altre és aquest fons d’insularitat, si hi
havia qualque previsió de qualque tipus d'inversió que es pugui
canalitzar a través aquests fons d'insularitat. 

I, res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA;

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ha utilitzat 2 minuts 47
segons del seu temps. Ara té la paraula el conseller Sr.
Company.
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EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I RECERCA (Miquel Company i Pons):

Gràcies, presidenta; gràcies. diputada, M'haurà de perdonar
però la primera pregunta ..., no sé si ..., m'ha parlat del fons
d'insularitat ara, però abans no sé si m'havia fet alguna pregunta
o era una reflexió a nivell de la pàgina web.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bàsicament era si es preveia una sistemàtica de publicació
d'actualització de l'adjudicació de projectes de cara a la pàgina
web, de cara a la transparència, si ho teníeu previst. 

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

Sí, sí, perfecte, perdoni però no l’havia entesa, no ho havia
apuntat prou bé. Respecte de la primera pregunta, sí,
evidentment, de fet és la tasca que estem fent ara, ho estem
actualitzant, estem fent un treball precisament -com més o
manco abans, crec que era al diputat Pérez-Ribas que li ho
comentava-, dels projectes que estan presentats, que han passat
per la finestreta única, quins compleixen, quins no compleixen,
quina és una mica la continuïtat analítica que es gestiona en
aquest moment, i també a nivell de sectors, dels projectes
privats que rebem cap a quins sectors van dirigits, siguin de
sostenibilitat o de recerca, siguin d’indústria o siguin de
qualsevol ... Tot açò és la tasca que es fa ara i que serà publicat
també aviat.

I per a la segona pregunta no li puc donar molta concreció
perquè ara mateix el grup de feina treballa precisament en
aquest sentit, juntament amb Hisenda, per veure de tots aquests
projectes, que potser, a nosaltres ens interessa molt ser
eficients, i, per tant, si d'alguna manera hi ha alguns projectes
tractors que poden tenir una part de finançament amb el
mecanisme de recuperació i necessiten un suport extraordinari
per fer-lo possible, ara es mira si encaixa dins el REIB o no.

Igualment d'altres projectes que puguem tenir també en
cartera, l’equip ara de les dues conselleries miren quina
penetració podria tenir dins aquest acord amb l'Estat, d’acord?
Però això sí que serà, com li deia abans al Sr. Costa, com que
estam amb això ara mateix, segurament a la propera comissió
o a la propera compareixença es podran donar detalls més
concrets d'alguns projectes que ja estiguin d'alguna manera
acordats i aprovats que es puguin finançar a través del REIB. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. El portaveu del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares en aquest moment veig que ha sortit de
la sala, passam, doncs, el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, benvingut el
seu equip. Intentarem ser breus, perquè la jornada ha estat
maratoniana. 

Primera pregunta que li voldria formular, com sap vostè,
perfectament, el Grup Parlamentari El Pi està preocupat que els
fons europeus no només quedin a les administracions públiques
i, per tant, que arribin quant més millor i hi hagi més
capil·laritat també cap al sector privat. Per tant, vostè, quan ens
parla de 1.500 milions, tampoc... ha dit, si no ho he entès
malament, que hi ha un compromís de l'Estat de 1.500 milions,
per ara, no?, he entès això; jo li deman: d’aquests 1.500, quants
calcula vostè que ajudaran, via ajudes o via  finançament de
projectes privats, els sectors privats, valgui la redundància?
Aquesta seria la primera pregunta que li formularia. 

La segona qüestió, s'ha parlat, per vostè i per altres
portaveus, del tema de les PIME. Efectivament, hi ha moltes
dificultats per part de les PIME per accedir als fons europeus,
perquè això requereix una gestió i unes capacitats que,
evidentment, les petites i mitjanes empreses, doncs, els costa
tenir. I està molt bé el que vostè ha explicat de formació, de
finestreta única, de convocatòries públi... tot això molt bé, ho
compartim, però, entenc, i supòs que els ho han fet arribar, que
la reclamació de moltes PIME és anar més enllà, fer una passa
més i que sigui l'administració la que s’ocupi o col·labori de
manera ferma amb redactar els projectes, perquè si no hi ha
capacitat de redacció de projectes, les PIME simplement és que
no hi poden optar, i per elles mateixes tenen enormes dificultats
per fer la redacció d’aquests projectes, de presentar les
licitacions o de presentar a les convocatòries que es realitzin.

Per tant, hi ha una previsió que la conselleria d'una manera
o altra aconsegueixi i s'impliqui amb la redacció dels projectes
que assumeixin les PIME per captar fons europeus? Això seria
la segona pregunta. 

La tercera pregunta, convocatòries del ministeri. Com vostè
ha explicat, doncs, hi ha convocatòries que són de la comunitat
autònoma i convocatòries que són del Govern de l'Estat. Vostè
ens ha donat, com és lògic, les dades del Govern balear, però,
jo li deman: tenen dades sobre quantes ajudes, convocades per
l'Estat, han arribat a empreses o a administracions de les Illes
Balears fins ara? Ja sé que això evoluciona i canvia, però si
tenen dades, m'agradaria que ens les facilitàs.

Després ens ha parlat, quarta pregunta, de 80 projectes
rebuts, que ara, un segon lot, un nou lot de projectes estratègics
de 1.200 milions, vostè ens ha parlat d'això; i jo li deman:
d'aquests 80 projectes rebuts, quants són privats i quants són
d’altres administracions públiques?

I cinquena i darrera pregunta, és clar, aquí, vostè també ho
ha explicat, vostès fan licitacions i fan convocatòries d'ajudes,
és clar, aquests recursos vénen d'Europa i, diguem, 
instrumentalitzats per l'Estat. Jo el que li volia demanar és si
vostès tenen amples capacitats, amples marges de maniobra
per, diguem, condicionar o, diguem, modular de determinades
maneres les convocatòries que treuen, o si vénen molt fixades
aquestes convocatòries per part de l'Estat? Per exemple, és
obligatori que els possible optants es trobin al corrent de
pagament de Seguretat Social o de tributs? Per exemple, que és
una qüestió que ens ha ocupat. Això ve absolutament
condicionat i fixat per l'Estat o vostès tenen marge de maniobra
aquí per poder adaptar a la realitat de les Illes Balears
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econòmica, social, cultural, ecològica, aquestes convocatòries?
És una pregunta curiosa que tenc.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ha utilitzat 4 minuts i 20 segons
el seu temps. Passam la paraula al conseller Company.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Melià, per les seves
preguntes, de molt d'interès i segurament no les hi podré
contestar totes avui, però li puc fer arribar la informació que
m'ha demanat aviat.

El primer, la reflexió que feia vostè de la preocupació que
no quedin a l'administració pública, jo crec que això ja és un fet
evident que els beneficiaris són generals i són tant a
l’administració pública com a l’empresa privada. La mostra és,
a la meva explicació ho he fet, que majoritàriament,
precisament, les convocatòries amb una gran majoria s'han tret
per a  empreses o per a particulars, i no tant per a
l’administració pública. Per tant, açò no vol dir que no hi hagi
dificultats per accedir a aquestes convocatòries, que també
compartesc la seva reflexió, una cosa no lleva l'altra, però que
van dirigides a empreses i a particulars d’açò no hi ha cap
dubte.

Després, vostè comentava també el tema de les redaccions
dels projectes per part de la conselleria. És clar, aquí també una
reflexió, la conselleria, el Govern, no pot ser jutge i part, no pot
redactar projectes privats i, a la vegada, avaluar el seu
finançament. Primer, segurament que incorreríem en una
competència deslleial, també, per part dels despatxos
professionals que duen a terme aquest tipus de projectes. El que
sí fem és un assessorament, un acompanyament, i ara, també
amb les tasques que realitzam amb les encomanes de gestió, en
aquest cas amb TRAGSATEC, sí que podem, d'alguna manera,
redirigir, ajudar, fins i tot ser portal de consulta per part dels
despatxos que puguin o dels professionals que puguin
contractar aquestes empreses per fer els projectes. Amb açò no
tenim cap tipus de problema, però redactar projectes privats, en
aquest cas, no pot ser.

Per açò també aquí, més enllà de fer-ho bidireccionalment
amb una empresa en concret, que també, ho fem, treballam amb
les patronals per tal de donar-los tota la informació i que
puguin treballar de manera conjunta i transparent.

Després, les convocatòries des dels ministeris, crec que
m'he apuntat abans si teníem una previsió del que podria
arribar, no?, aproximadament del ministeri o el que podria
treure el ministeri durant el 2022. Crec que era aquesta la
pregunta? Deman.

EL SR. MELIÀ I QUES:

De les convocatòries de l'Estat...

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

De l’Estat? Sí, de l’Estat...

EL SR. MELIÀ I QUES:

... de les convocatòries que treu l’Estat, no del Govern balear.

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

Sí, les convocatòries que treu el ministeri, la previsió que
tenim ara, tenim ja..., bé, incorporen 26.900 milions d'euros per
al 2022, i hi ha convocatòries de tot tipus. Jo aquí només tenc
alguns exemples, per això li dic, no li puc contestar
detingudament perquè estan, més a més, desglossades per
components, que n’hi ha 30, però això estarà penjat a la pàgina
web i, si no, jo li puc fer arribar la previsió que té l'Estat de
treure les convocatòries. Evidentment, no puc saber quants
tindran afectació a Balears, això és impossible.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Jo li deman de les que ja ha tret el ministeri, que ja estan
tancades, quantes empreses de Balears se n’han beneficiat?

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

Ah!, no, no, açò és el que també..., ho he dit, açò és el que
havia dit abans, que encara no tenim les dades de tancament i
de justificació per part dels beneficiaris que formen part de
Balears. Crec que no la tenim, crec que no tenim aquesta dada
encara. Però bé, a la propera comissió esper poder-ho dur. 

I després em demanava també dels 80 projectes que s'han
presentat a l’Oficina d'Inversions Estratègiques, quin
percentatge hi havia de públic i privat. Miri, pel que nosaltres
tenim, per tipus d’agent impulsor, aproximadament un 50% és
empresa, és privat, un 25... -perdó-, sí, exactament, en nombres
absoluts, 40 són d’empresa -que és un 50%, representa un 50%-
; 25 projectes, que representa un 31%, d’administracions
públiques; 4 projectes, que representa un 5%, d’entitats del
tercer sector; i altres -que puguin ser particulars, etc.,-, 11
projectes, amb un percentatge d’un 14%. Per tant, públic,
privat: 50 privat, 31 públic, i tercer sector i d'altres, es pot
entendre de manera heterogènia.

No sé si ho he contestat tot o em falta alguna cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. A continuació, no havent-hi cap
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, passem la paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta. Bona tarda, Sr. Conseller, i a tot
l'equip que l'acompanya. I, evidentment, agrair-li la
compareixença. Jo també intentaré ser molt breu, i més que res,
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també, perquè diverses de les coses que anàvem a plantejar
també d'alguna manera o altra ja han sortit.

Des del Grup Socialista, el primer que pensam que s'ha de
dir, el primer que pensam és que no és gens fàcil ser on som,
ara mateix, amb els fons europeus, i em refereix que, ara que ja
veiem que és una realitat i que ja arriben els fons i es comencen
a executar projectes, és una realitat, però no és una realitat
caiguda del cel, evidentment, i que duu molta feina darrera, i és
molt difícil -com deia- crear tota aquesta estructura en tan poc
temps, i no només la conselleria, sinó una oficina que funciona,
un treball, un pla autonòmic consensuat amb administracions
públiques, amb col·lectius, amb els seus objectius, les seves
diagnosis, els seus plans d'actuació, etc., i que encaixi,
evidentment, amb l'estratègia que plantejava Europa. Tot això
és difícil, per tant, això s'ha de reconèixer.

I en aquesta línia el que s’ha de valorar, evidentment, és
l’agilitat amb la qual s’ha de treballar, amb la qual s’ha treballat
i amb la qual s’ha de continuar treballant, i aquí és on, en
coherència amb tot el que ha fet, veig que també, dins aquest
parlament, s'ha aportat, des de la nostra competència, que és la
legislativa, a través de la Llei de mesures urgents per executar
els fons europeus, i que és mèrit vull dir de tots els grups,
perquè pens que també aquí hem de tenir tots els grups alçada
de mires i aportar en positiu a tota aquesta feina.

És un problema que fins i tot ha reconegut el Partit Popular,
i m'agradaria ara que hi fos, evidentment, el repte de gestió que
hi ha i, per tant, en línia d'això, aquesta llei que vàrem aprovar.

Dit això, i en segon lloc, que ja havia comentat el company
Melià prèviament, a nosaltres, també, i pens que també la
companya de Podemos, també hi ha aquest altre aspecte que
ens preocupa profundament des del Grup Socialista, que és la
capil·laritat que pugui tenir tot el finançament europeu per
arribar, diguéssim, als extrems de les cadenes productives, que
això són les petites i mitjanes empreses, perquè és clar que s'ha
de valorar el poder tractor i el poder transformador de tots els
projectes, perquè evidentment ha de ser així, i així, si no ho
entenc malament, és com estaven inicialment plantejats els
mateixos PERTE -com es deien inicialment- amb aquest risc de
no arribar-hi per no tenir aquest poder tractor, d’aquesta
concentració en les empreses grosses. Però, com dic, és
igualment necessari que arribin a totes les petites i mitjanes
empreses, on el repte és aquesta distribució desglossada,
diguéssim, de convocatòries d'ajudes de diferents criteris, que
n'hi ha d’estatals, que n’hi ha d’autonòmiques, que n’hi ha, etc.,
i que -com ara s'apuntava des del portaveu precedent- és clar,
aquí hi ha el repte de l’oficina, i aquí rau, precisament, pens, la
gran funció de l'oficina, amb la redacció, nosaltres no pensam
que sigui tampoc el correcte, però amb tot l’assessorament
màxim possible, no?

I, simplement, com deia, les dues, una mica, preguntes que
volíem plantejar, en primer lloc, pens que ja li ha contestat,
especialment, a la companya de Podemos, però si ens pot
ampliar una mica la informació sobre aquestes reclamacions o
així que hem sentit del sector de la petita i mitjana empresa, per
donar resposta a les seves demandes o a aquestes dificultats,
com apuntava el portaveu precedent, que, certament, són
dificultats de redacció de projectes, etc., això seria una.

I la segona era també sobre aquests 80 projectes presentats
a l’oficina, si ens podia ampliar la informació, perquè nosaltres
també volíem confirmar aquesta dada; així com el Sr. Melià
tenia la impressió que només estaven plantejats per a
administracions públiques, nosaltres pensàvem que no és així,
i pens que les dades que vostè ha aportat, si no ho he entès
malament, que era aquesta dada que sí que tenen, però hauria
de confirmar que sigui la mateixa dada que jo voldria saber:
quina proporció d'aquests 80 corresponen a empreses i a
administracions públiques, si no ho he entès malament, aquest
50% serien d’empreses, i aquest 25% d'administracions
públiques. Perquè, és clar, 1.272 milions són molts i hauríem
de saber com està distribuït això.

Per tant, no sé si ha comentat una mica les dues opcions,
però aquestes eren les nostres preocupacions. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Ha utilitzat 5 minuts i 7 segons del
seu temps. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, moltes gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Marí. La
resposta als reptes als quals s'enfronten les PIME, d'alguna
manera, o la visió que nosaltres tenim, crec que més o manco
ha quedat contestada, però sí que és cert que, per les previsions
que es fan des de l'anàlisi de l’oficina, des de l’anàlisi tècnica
i econòmica, és que més o manco un 90% dels fons acabaran
arribant a les PIME, de manera directa o de manera indirecta.
Que, evidentment, són polítiques no subsidiàries d'alguna
manera, són polítiques palanca i, per tant, moltíssimes
d'aquestes són generadores d'economia, en aquest cas,
d’economia recurrent, ja sigui en inversions o ja sigui... -ho
diré clar, no?-, doncs inversions en infraestructures o puguin
ser en compra de material, de software, de diferents
components de construcció, etc. Per tant, dins l’ampli ventall
de beneficiaris, creiem que un 90% aproximadament arribarà
a les empreses.

Després..., però bé, i..., perdó, i anant un poc a aquest tema,
però és molt important, és cert, que no perdem de vista la
necessitat que tenen les PIME per poder accedir a aquests fons,
no és fàcil, vull dir, jo en som plenament conscient, perquè
quan gestionam fons europeus i més per a una empresa o una
microempresa o un autònom, que ha de crear un projecte o que
ha de convergir amb les fites i objectius que marca aquella
convocatòria, que ha de preparar tota la documentació, que ha
de fer la inversió, que ha de presentar després..., és una..., és
una..., bé, per a aquells sectors..., per què parlam sempre, ara
mateix, d’empreses? Perquè són sectors que no estan avesats a
rebre subvencions, perquè, al final, el sector d'agricultura o el
sector cultural, o el sector... bé, molts d’altres sectors, sí que hi
ha.., o el sector industrial, etc., sí que hi ha certes polítiques
d'ajuts, d'ajuda pública, que fan que tinguin cert coneixement
i cert grau d'experiència en la gestió de convocatòries, però
aquí s'hi afegeix que és un sector molt més ampli, que donarà
cobertura amb molta més amplitud i molt més volum de
beneficiaris, i que són molt petits, en molts de casos, i que no
ho han fet mai. Per tant, el repte és majúscul.
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I després, sí, confirmar-li que un 50% d'aquests projectes
que han entrat a l’oficina són privats, d’iniciativa privada, i un
31% d’administracions públiques. Per exemple, podria
destacar..., -és que, és clar, aquesta dada no la tenc disgregada-
però podria destacar, per exemple, 8 projectes de model turístic
i circularitat per 220 milions d'euros, 19 projectes d'energies
renovables per 338 milions d'euros, de mobilitat sostenible per
300, d’economia blava per 100, de creixement intel·ligent per
pràcticament 25..., bé, de digitalització 11 projectes per valor
de 140 milions d'euros, hi ha un volum important a cada una de
les estratègies que vam aprovar al pla d'inversió.

El que no tenc ara mateix, i a una futura compareixença
m'agradaria donar-li, és, d’aquests, per exemple, 220 del model
turístic, quins corresponen a projectes privats i projectes
públics, jo ara mateix aquesta dada no la sé, la tenc per
estratègies i no la tenc disgregada.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Company. Començaríem ara els segons
torns d'intervenció, si és necessari. En primer lloc, el portaveu
del Grup Parlamentari Popular no hi és, llavors la portaveu del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No en faré ús, gràcies, presidenta. Gràcies al conseller per
ser aquí i per les explicacions donades avui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. A continuació, té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, que sí que crec
que tenia un...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, gràcies, presidenta. De fet, el que volia demanar ja ha
sortit mentre... a les preguntes dels posteriors portaveus.

I res, no faré cap intervenció, només agrair una altra vegada
la presència del conseller de manera voluntària per retre’ns
compte de tot com funciona, i, bé, esperem que sigui una
compareixença periòdica de forma que en puguem fer un
recorregut de com funcionen aquests fons europeus.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula ara la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Gràcies a tothom i no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

No havent-hi cap portaveu del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, passam el torn de paraula al portaveu del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Passam doncs el torn de paraula, no
havent-hi cap portaveu del Grup Mixt, al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, simplement per agrair de nou la compareixença,
encoratjar la conselleria a mantenir i continuar desplegant tot
aquest pla autonòmic i d’inversions, tal i com està previst, i a
mantenir el seu compromís de compareixença habitual i
d’informació en aquesta cambra, ja que, com sempre nosaltres
hem defensat, la Comissió d'Hisenda és perfectament vàlida i
correcta per a la labor de control, a més de la legislativa
d'aquest parlament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Per últim, donarem la paraula al
Sr. Company, al conseller, per si vol dir alguna cosa.

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

Sí, moltíssimes gràcies, només en faré ús per agrair a tots
els diputats que heu estat presents, diputats i diputades que heu
estat presents en aquesta comissió, moltíssimes per les seves
preguntes, per l'interès que suscita el tema dels fons europeus.

Per a nosaltres també és important rebre d'alguna manera
aquest compromís de seguiment. I sí, evidentment, confirmar
i comprometre’m, una vegada més, que aquesta compareixença
serà recurrent i periòdica. No crec que serveixi de molt dir si
serà cada tres mesos o cada quatre perquè tot depèn també del
moment idoni en què puguem tenir les dades actualitzades, però
sí que de manera puntual, aproximadament cada trimestre o
quadrimestre, compareixeré voluntàriament en aquesta
comissió. 

Moltíssimes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies. Una vegada acabat el debat, volem
agrair, com no pot ser d'una altra manera, la presència del Sr.
Conseller Miquel Company i Pons i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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