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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui amb una nova compareixença
d’aquesta comissió no permanent per estudiar els efectes
regionals i insulars dels ajuts comunitaris de la Unió Europea a
les nostres illes, i avui l’ordre del dia preveu la compareixença
de tres representants dels diferents consells insulars de la
nostra comunitat. La previsió és que parli primer la
representació del Consell d’Eivissa, després parlaria la
representació del Consell de Menorca i després la de Mallorca.

En el cas d’Eivissa comptam amb la presència del Sr. Vicent
Tur, que és vicepresident primer del Consell Insular d’Eivissa
i Formentera, que ve acompanyat del Sr. Marc Costa i Tur com
a assessor de la seva conselleria en el consell. Sense més
preàmbul li passaríem la paraula perquè ens expliqui quina és la
visió des del consell pitiús...

Sí, moltes gràcies, havia tengut un lapsus. Efectivament
primer hem de veure si els grups hi són i tenen substitucions.
Grup Popular, em sembla...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Simó Gornés substitueix Jaume Font. 

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Josep Juan Cardona. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Algun altre grup?

1) Compareixença de l’Hble. Vicepresident Primer  i
Conseller d'Agricultura i Cooperació Municipal del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, Sr. Vicent Tur i Torres, pe r
tal d'explicar els mecanismes de gestió dels fons europeus.

Si no és així continuarem, com dèiem abans, cedint la
paraula al vicepresident del Consell d’Eivissa i Formentera, el
Sr. Tur.

EL SR. VICEPRESIDENT PRIMER I CONSELLER
D’AGRICULTURA I COOPERACIÓ MUNICIPAL DEL
CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA (Vicent Tur
i Torres):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc vull agrair que s’hagin interessat per
tenir l’opinió dels consells sobre el paper que poden jugar o
que haurien de jugar els consells insulars en el tema de gestió
de fons europeus. Sens dubte és important i crec que ho podria
ser més. Per tant, centraré la meva intervenció bàsicament fent
una petita anàlisi o una visió de com veim des del Consell

Insular d’Eivissa la situació actual i quina hauria de ser la
participació dels consells insulars en aquesta política.

Per una banda, tant el Tracta de la Unió Europea com la
Carta Europea de l’autonomia local, consagren els principis de
subsidiarietat i d’autonomia local, els quals, en el cas que ara
ens ocupa, han de significar la possibilitat real de participació
dels ens locals en els principis de configuració de les iniciatives
i els projectes regionals adreçats a les diferents convocatòries
comunitàries, en tant aquests principis suposen atorgar la
majoria d’edat als ens locals i per desenvolupar en llibertat les
seves competències, competències que necessiten incentius
econòmics com els dels fons comunitaris.

Els consells insulars estan experimentant un important
procés de transformació mitjançant una progressiva
transferència de competències, fins ara competència del Govern
regional i anteriorment del Govern de l’Estat, i des d’aquesta
perspectiva la seva participació en la decisió de quines són les
necessitats i, per tant, les iniciatives competencials
presentables, entre cometes, als fons comunitaris és del tot
fonamental. Per tant ja des d’aquest moment, amb la meva
intervenció, voldria remarcar amb claredat la necessitat de
l’augment de protagonisme dels consells insulars en els
processos d’elaboració de les iniciatives regionals. Així mateix,
des de la perspectiva més de diputació o institució
supramunicipal de cooperació municipal, els consells són els
indicats per canalitzar les iniciatives locals en un procés de baix
cap a dalt, donant sentit així al principi de subsidiarietat.

Entrant ja en el detall de les iniciatives regionals del 2000 al
2006 i en relació al paper jugat o que juguen els consells
insulars, podríem dir, analitzant cada un dels diferents fons que,
en relació als anomenats fons estructurals, el fons europeu de
desenvolupament regional FEDER ha estat coordinat per la
Conselleria d’Economia quant a l’elaboració de l’anomenat
programa operatiu i compliment del programa, que són les
inversions ja concretes del programa operatiu; en aquest
procés d’elaboració la intervenció dels consells insulars ha
estat bàsicament testimonial, encara que són membres amb vot
al comitè de seguiment, que és l’òrgan de reunió anual on es va
aprovar el complement de programa l’11 de maig del 2001. El
paper d’aquests, dels consells, com a catalitzadors de les
necessitats locals, s’ha infraaprofitat i, per tant, l’impacte local
d’aquesta iniciativa en la meva opinió pot quedar i ha quedat
una mica difús.

Segons les dades que manejam, precisament en allò
contemplat en el complement de programa aprovat a la comissió
de seguiment el dia 11 de maig del 2001, pel que fa a l’eix relatiu
a desenvolupament local i urbà, l’eix 5, que està dotat amb uns
2.700 milions de pessetes, uns 16.630 euros, sobre un total de
15.000 milions d’ajuda assignada podem discutir l’import, però
el que és indiscutible és la baixa participació dels ens locals, en
aquest cas els consells, en el procés d’elaboració dels
instruments de programació regional. Pensam en aquest cas
concret que hagués estat molt més aprofitable aquest fons si
s’hagués donat més participació als ens locals i, per exemple,
dotar aquest fons no només de fons FEDER o dotar un
programa no només de fons FEDER, sinó que, a més de fons
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FEDER, fons de la comunitat autònoma, fons de consells
insulars, donant als consells insulars la possibilitat de jugar el
seu autèntic paper d’institució tal com és principalment, de
cooperació municipal.

Vull deixar ben clar que la política estructural més indicada
per vertebrar el territori, en aquest cas el fons FEDER, no pot
fer-se sense comptar totalment amb el paper i les necessitats de
les municipalitats, en aquest cas a través de les insularitats, o
sigui, els consells insulars. Europa, abans que estat o regió, fou
municipi o agrupació de municipis amb interessos i
problemàtiques comunes i compartides. Amb això, evidentment,
no anam a minvar o pretendre minvar el paper de la regió i de
les comunitats autònomes, però en qualsevol cas creim que el
paper dels municipis i de les agrupacions de municipis
representats o vertebrats en els consells insulars haurien de
jugar més paper.

Pel que fa al Fons Social Europeu, aquest model de gestió
ha estat relativament diferent i ha estat més participat. S’articula
també en base a un programa operatiu amb l’especialitat que, a
partir d’aquest, se signa un anomenat contracte programa amb
cada administració amb el pacte per l’ocupació. D’aquest
contracte programa penja un pla de formació per a l’ocupació,
que és el que finança anualment amb càrrec al Fons Social
Europeu. Així mateix també hi ha un comitè de seguiment anual
amb participació de totes les administracions implicades;
podríem parlar d’una programació i d’una gestió prou
participatives de l’administ ració territorial insular. La seva
gestió és altament participativa i la Direcció General de Treball
i Formació convoca anualment els consells, els quals presenten
la seva proposta de programació en base a unes directrius
comunitàries establertes. El Pla 2001-2002 arriba
aproximadament a 125 milions de pessetes en formació per a
l’ocupació, especialment per a col Alectius més desfavorits i
dones.

Pel que fa al programa LEADER, la seva programació és
generalment d’acord amb les propostes insulars. La seva gestió
també és autònoma a través dels grups d’acció local; la seva
gestió en aquest cas també és participativa.

També podríem destacar, potser per la situació produïda en
el moment en què es van transferir les competències
d’agricultura als consells insulars, que els programes europeus
procedents de la PAC es gestionen d’una manera molt més
participativa en el sentit que evidentment és una competència
que no es podia transferir a cada un dels consells, però el fet
que s’hagués transferit la competència pròpiament dita
obligava, o es va resoldre la gestió dels programes europeus,
constituint una comissió avaluadora a la qual estan
representats els consells i, per tant, tenen una important
participació els consells insulars en la gestió dels fons
europeus de la PAC. 

Per tant, d’aquesta manera podem veure que a les Illes
Balears hi ha diferents formes de gestionar els diferents
programes dels fons europeus i que la presència dels consells
és diversa en funció de les circumstàncies que envolten la seva
gestió o de quina conselleria és la responsable de gestionar-los.

En definitiva, veim que hi ha programes en què els consells
tenen una participació molt petita i creim que precisament són
aquells programes on podrien participar molt més jugant el seu
paper d’institució supramunicipal i d’institució de cooperació
municipal i, per tant, ser els consells els canalitzadors
d’aquelles necessitats que tenen els ajuntaments, sobretot
tenint en compte que si no es fa així les necessitats
supramunicipals d’aquelles infraestructures de caràcter
supramunicipal, difícilment s’hi pot invertir o es poden
presentar en el moment que va destinat des del Govern, des
d’una conselleria del Govern, exclusivament a determinats
ajuntaments. Fins i tot el resultat sobre el territori, quan veim la
quantitat que fons que es manegen com era l’eix 5 del Fons
FEDER, la petita quantitat de fons que es maneja i la dispersió
en diferents ajuntaments, fa que el seu impacte sobre el territori
sigui molt petit, mentre que amb la participació dels consells, no
només com a coordinadors i unificadors de les polítiques
necessàries sinó també amb participació, si era necessària,
econòmica, serien més impactants els efectes de la utilització
d’aquests fons sobre el territori.

Per altra banda tenim models, com pot ser el fons de la PAC,
on hi ha una important participació dels consells en la seva
gestió, i altres que sens dubte són els que més arriben als
ciutadans i que més impacte tenen sobre l’economia privada; és
el model del programa LEADER, que no només hi participen les
administracions i on els consells juguen un important paper,
sinó que també estan participats o estan gestionats per la
iniciativa privada amb la constitució d’un grup d’acció local.
Per tant, veim són més ben aprofitats o tenen més impacte
sobre el territori aquells en què hi ha una major participació
local que aquells altres en què no es fa així, i aquí insistesc en
l’important paper que han de jugar, que poden jugar els
consells insulars.

Sobre el futur de la participació de les administracions
supramunicipals a les iniciatives comunitàries, podríem dir que,
a la vista del procés d’integració comunitària, un procés ja
engegat d’ampliació de la Unió Europea, obligarà amb tota
lògica i probabilitat a reduir dràsticament les actuals
assignacions de fons regionals a les actuals comunitats
beneficiàries dels estats membres. Aquest és un debat que
s’està produint i és ver que encara no es té molta informació o
dades concretes, però probablement les regions incloses a
l’anomenat objectiu 1 puguin continuar rebent ajuts, però el
que sembla més probable és que les actuals objectiu 2 tenen
moltes possibilitats de deixar de rebre aquests ajuts.

Per tant, quines solucions podríem plantejar, o quines vies?
Per una banda, pensam nosaltres, incrementar l’activitat de
recerca dels consells insulars en matèria d’iniciatives europees
que, evidentment, com vostès saben, no són fons regionals
sinó que són iniciatives que tenen accés directe a la seva
presentació, i fomentar l’associacionisme entre administracions
de segon nivell, com són els acords transnacionals. Aquestes
opcions són igualment vàlides des del punt de vista regional,
també serien igualment utilitzables pel que fa als fons regionals;
associacions com l’IMEDOC estan encaminades a unir realitats
territorials per tal que, d’aquesta manera, puguin cobrir el
principal requisit de les iniciatives europees, que no és altre
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que els projectes siguin presentats per administracions de
diferents estat membres. En aquest sentit i amb aquest objectiu
el Consell d’Eivissa ja ha posat en marxa un camí mitjançant la
presentació de projectes al Programa Live medi ambient, al
programa d’innovació i ocupació en colAlaboració o amb
participació de Calvià, la Direcció General d’Innovació,
Menorca i la Direcció General de Treball, i la seva participació
directa en el tram supramunicipal de fons de cohesió,
precisament, com explicava abans, jugant aquest paper
principal que tenen els consells insulars de cooperació
municipal.

D’altra banda, i per tal d’assolir el que comentàvem, estam
en procés d’integració a la xarxa anomenada Arc Llatí, que
comprèn una associació de diputacions espanyoles,
departaments francesos, províncies italianes i portugueses de
la Mediterrània per tal de fer prevaler la realitat supramunicipal
com a canalitzadora de les iniciatives municipals davant la Unió
Europea.

Aquesta és la nostra opinió. Estic a la seva disposició.

 Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident primer del Consell
d’Eivissa i Formentera. Ara sempre tenim la possibilitat de
suspendre la sessió per si els grups volen poder valorar la
intervenció de l’intervinent, però normalment el que feim és
passar directament al colAloqui amb cada intervinent. Si no
tenien inconvenient, per tant, els grups, podríem passar
directament als comentaris que es vulguin fer sobre la
intervenció del vicepresident del Consell d’Eivissa i
Formentera.

És així?, podem passar-hi? En principi aniria el Grup Mixt.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bé, primer de tot agrair la presència del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera i del vicepresident d’aquesta institució
aquí. Era objectiu del pla de treball d’aquesta comissió
precisament que, com a mostra de reconeixement d’aquest
desenvolupament cada vegada més insularista de la nostra
comunitat, es pogués venir directament com a consell insular
per explicar com veuen l’evolució de les inversions derivades
dels fons europeus a cada una de les Illes, com veuen els
mecanismes que han funcionat o haurien de funcionar en el
futur en matèria de supervisió, control i projecte, i en aquest
sentit jo crec que la intervenció primera d’avui té molt a veure
amb la del Sr. Sampol de l’altre dia; el Sr. Sampol ens va parlar
de..., el Sr. Tur ens ha parlat avui de l’objectiu 5 del Fons
FEDER, el Sr. Sampol ens va parlar dels cinc programes, i jo
crec que aquí hi ha un punt manifestament millorable, com ha
expressat el vicepresident d’Eivissa i Formentera, i és el fet que
els consells insulars en política europea regional pràcticament
no pinten res, molt especialment en segons quins programes,
per exemple el FEDER, i això és un dèficit important de ser
capaços de tenir una política europea regional i que en el futur

aquesta política europea regional duta des de les Balears hauria
de tenir en compte la variable que existeixen uns consells, jo
pens que no només en la vessant que deia el Sr. Tur, d’entitats
supramunicipals de caràcter local, sinó sobretot com a governs
insulars.

Si resulta que tenim una conselleria que maneja un fons
important via fons regionals, el FEDER, que treballa poc, com
s’ha dit, en matèria de capacitat de fer projectes dels consells
insulars, decisió sobre quins projectes val la pena valorar més
i quins menys, i resulta que altres conselleries ho fan una mica
més, això s’hauria d’arreglar, és a dir, des del punt de vista
d’Els Verds hi ha d’haver una política interior europea
d’aquesta comunitat, aquesta política ha de tenir un reflex
unitari a nivell de govern de les Illes Balears, però aquesta
política s’ha de formular demanant l’opinió i establint
mecanismes de participació i codecisió dels consells insulars,
independentment de qui governi a cada una de les bandes
perquè és l’única manera de rendibilitzar el que s’està fent.

En segon lloc trob que també és important el que s’ha dit
ara mateix, que els fons europeus no s’han de separar com a
fons inversos d’altres fons públics, com poden ser els fons
regionals de la pròpia comunitat, els fons insulars i, a vegades,
els fons de les mancomunitats que hi pugui haver o consorcis,
de tal manera que a vegades l’assignació de recursos unitària
entre fons provinents de BrusselAles, Palma, el consell afectat
i a vegades alguna mancomunitat o consorci pot donar que
siguin viables projecte que, només enfocats d’una manera
simplement mercantilista de “quant em dóna Europa”, no serien
possibles. Crec que també és una idea a aprofundir de cara a les
conclusions d’aquesta comissió i una millora futura de la gestió
d’aquests fons.

I en tercer lloc jo crec que hi ha un gran buit que, en part,
també reflectia el vicepresident, i el gran buit és el futur, és a
dir, dins un context de minva general d’ingressos provinents
d’això, tot i que la comunitat autònoma és una comunitat que
transfereix molts més fons dels que rep des del punt de vista de
relacions intereuropees, és evident que els consells insulars en
aquests moments saben molt poc sobre quin pot ser el futur en
aquest nivell i quins projectes es tenen a nivell regional, quin
paper jugaran havent de repartir molt manco, però seria
interessant des del meu punt de vista i del grup que represent
que el Govern fes un esforç des de les diferents conselleries
que estan afectades per la gestió dels fons per informar el
conjunt dels consells insulars de quin és l’escenari previsible
i com es pensa fer el més eficient possible aquesta minva de
recursos en benefici dels objectius que havíem d’avaluar en
aquesta comissió, que eren de benestar social, sostenibilitat
ambiental i millora de la qualitat de vida de la nostra població.

(El Sr. Secretari substitueix el Sr. President en la direcció
del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Pel Grup Socialista té la paraula té la
paraula la diputada Sra. Amer.
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LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, volem agrair en primer lloc la presència del
vicepresident del Consell d’Eivissa i Formentera. També la
presència aquí del coordinador de Vicepresidència, el Sr. Marc
Costa. Des del Grup Socialista volem agrair també especialment
les seves explicacions i no podem més que coincidir, entenem
tots la importància que té poder participar però, sobretot, poder
estar integrats dins la Unió Europea amb totes les mesures de
caire social, econòmic i mediambiental, però també avui ens du
un tema important com és el tema econòmic i, per tant,
l’objectiu un poc d’aquesta comissió, el tema de pressupost i
la participació.

I dic aquest fet, que ho venim remarcant a les diferents
compareixences perquè, com ha fet esment ja aquí el portaveu
que m’ha precedit, tots coneixem que l’evolució de cara al futur,
amb una participació, amb una integració dels països amb molt
manco poder adquisitiu per tant farà que tendrem un mercat
potencial molt més elevat però també amb una necessitat
d’aquests països emergents, molt més necessitats quant a
pressupost i a assignació pressupostària de la Unió Europea.

Deia el Sr. Tur, que hi coincidim, que, igual que hem
defensat la importància i la participació de les comunitats
autònomes des del moment que tenen transferides moltes
competències del Govern de l’Estat espanyol, hem defensat la
participació de les comunitats autònomes en el Consell de la
Unió Europea. De la mateixa forma dir que hem de coincidir
també amb la participació, evidentment, dels consells insulars
i també dels municipis. En tots els casos tots remarcam la
importància d’un bon finançament que en aquests moments
encara és important d’aquests fons europeus.

Coincidint amb la seva exposició, just la pregunta que
acabaria un poquet d’emmarcar la seva exposició, a veure si el
Sr. Tur considera important establir aquests instruments de
participació a través d’un organisme de coordinació, que també
podria ser a nivell sectorial, però en tot cas assegurar aquesta
cooperació de Govern de les Illes Balears, consells insulars i,
fins i tot, dins els ajuntaments. Des de la voluntat reconeguda
d’aquest govern d’aquesta participació, que s’ha vist en les
transferències, hi ha una voluntat clara d’integració i voluntat
clara de transferències cap als consells i, per tant, també
assegurar als ajuntaments de la mateixa forma un finançament.
Des d’aquest punt de vista ens agradaria saber la seva opinió
quant a crear aquests instruments i aquests mecanismes
sectorials, aquesta mecànica de participació que faci possible,
ja dic, tant l’objectiu que ens du aquí i que ha estat l’objectiu
d’aquesta comissió no permanent que s’ha creat a partir del
debat de l’autonomia, del primer debat de l’autonomia
d’aquesta legislatura, també des d’aquesta perspectiva, ja dic,
de la importància que tenen totes les mesures i la participació,
evidentment, dins la Unió Europea.

Res més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Huguet Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda, senyores
diputades, senyors diputats. Sr. Vicent Tur, gràcies per la seva
assistència; Sr. Costa, també benvingut al Parlament.

La comissió no permanent és per a l’estudi dels efectes
regionals en aquesta comunitat autònoma del pressupost i de
les polítiques de la Unió Europea. És cert que a vostès -jo m’ho
he volgut repassar ara- sobretot se’ls demana en relació als
mecanismes de gestió dels fons europeus als consells insulars,
però jo crec que a ningú d’aquí no li sabrà greu que facem una
mica..., ens excedim una mica de la convocatòria concreta sobre
la gestió dels fons europeus que fan els consells insulars i
retornem a aquest concepte més ampli de la comissió no
permanent, perquè sobretot ens trobam, ben segur, ho han dit
els que abans m’han precedit en l’ús de la paraula, amb una
situació on el futur en relació als fons, per tant, a la qüestió
estrictament pressupostària, no és positiva per a les regions
com les Illes Balears, que evidentment està catalogada com
una..., on la renda per capita que és la que és, sempre valorada
per alt, i on a més el pressupost de la Unió Europea es destinarà
molt més, amb allò de l’equilibri interterritorial, cap als països de
l’est més que cap als països del sud.

Per tant li agraesc totes les explicacions que vostè ha donat
i m’adheresc a aquesta certa lamentació que feim tots del fet
que ho haguérem pogut haver fet més bé en la distribució del
que ha estat, de fet, un retorn de recursos pressupostaris a les
actuacions de les administracions de les Illes, de la comunitat
autònoma. És obvi que moltes actuacions dels consells insulars
hagueren merescut, si s’haguessin incorporat als programes
operatius abans el que eren territoris objectiu 5B i avui en dia
el que són objectiu 2, hagueren obtingut el retorn i per tant açò
haguera ajudat pressupostàriament, financerament, els consells
insulars. En aquest moment ni el govern d’abans ni el govern
d’ara han estat sensibles a aquestes actuacions, fins i tot també
als ajuntaments, i per tant aquí no hi cap més que la lamentació,
però, detectat un error, diu que allò de savis, allò correcte, el
que importa és saber aprendre d’aquests errors i quedi, per tant,
constància que açò s’havia d’haver fet no com un sistema de
finançament del Govern o de les polítiques del Govern de la
comunitat autònoma, sinó com un sistema de finançament de
les polítiques de les institucions de les Illes Balears i, per tant,
els ajuntaments i els consells havien d’haver pogut participar
molt més en projectes propis dins el que era l’estructura dels
programes operatius, abans i ara, amb l’objectiu 2.

Però tal vegada les meves reflexions i, per tant, les
qüestions que plantejaria als que van a intervenir, en aquest
cas en representació del Consell d’Eivissa i Formentera i
després del de Menorca perquè, òbviament, els plantejaments
han de ser similars en un i altre cas, és el futur. El futur
pressupostàriament és negre, però, i amb allò que és objecte
d’aquesta comissió no permanent, de polítiques, de polítiques,
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que aquest no té perquè ser negre, què s’ha de fer? Nosaltres
en aquest moment, en els consells insulars, disposam de les
places o dels funcionaris o dels ciutadans experts suficientment
per plantejar-nos orientacions cap a aquest futur en matèries de
polítiques? Nosaltres què podem fer d’ara endavant per
disposar d’aquells experts, per disposar d’aquella participació?,
i no em referesc ara a la discussió de si representació
institucional en els òrgans europeus de comunitats autònomes,
estat..., que és una altra discussió, em referesc a coses molt més
pràctiques, molt més efectives, que és la possibilitat, des de les
institucions insulars, de disposar dels experts en matèria de ser
que qualque manera influents a l’hora d’influir, siguin quins
siguin els representants, influir en determinades decisions, o en
determinades polítiques, o en determinades actuacions des de
la comissió o des de les institucions europees.

Crec que abordar des d’aquesta comissió no permanent
aquest futur polític és el més important. Ja sé que s’ha de
renunciar una mica a reivindicacions pressupostàries, però és
que crec que aquesta és una batalla perduda, crec que la batalla
que sí que encara podem guanyar és la batalla política. A l’hora
de dictar un llistat de plantes en perill d’extinció o de polítiques
en determinades actuacions, i parl de medi ambient perquè el
president d’aquesta comissió i el primer que ha intervingut és
el líder d’Els Verds, però és obvi que hi ha moltes altres
matèries (turística, per exemple, d’ordenació del territori) on
volem dictar la política des d’aquí, però on la pressió ens és des
de Centre-Europa, en què les decisions, les directrius i els
acords que es prenguin en el Parlament i a la Comissió Europea
són transcendentals per a nosaltres. Què fem per orientar, des
dels consells insulars, que ara tenen la potestat en ordenació
del territori, urbanisme o en aquestes matèries per millorar açò?
Ho deixaré aquí perquè no vull estendre-me en la meva
intervenció, simplement per deixar constància que crec que
l’esforç que hem de fer des dels consells insulars és bàsicament
de polítiques europees.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per contestar té la paraula el Sr. Vicent
Tur.

EL SR. VICEPRESIDENT PRIMER I CONSELLER
D’AGRICULTURA I COOPERACIÓ MUNICIPAL DEL
CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA (Vicent Tur
i Torres):

Gràcies, Sr. President. Al Sr. Buele simplement li diria que ha
sabut resumir molt bé el que jo havia intentat dir, me sent
satisfet perquè veig que s’ha entès el que he intentat dir i ho ha
resumit molt bé en la seva breu intervenció. Per una banda, el
poc paper que han jugat els consells insulars i que hauria de
ser molt major, i li accept la puntualització, perquè també era la
meva intenció deixar-ho així de clar, no només com a
institucions supramunicipals, per tant de cooperació municipal
que és el primer paper que tenen assignat els consells insulars
com a administració local, sinó, sobretot, com a govern insular
que assumeix de cada vegada més competències que fins ara

eren del Govern de les Illes Balears o que, fins i tot abans, eren
de l’Estat membre, i que per tant per exercir aquestes
competències també es requereix d’aquests fons que destina
Europa a determinades polítiques.

I efectivament aquesta participació que volem per als
consells insulars ha de ser no només participació en la proposta
com a coordinadors insulars, en la proposta de projectes, sinó,
també com molt bé ha apuntat el Sr. Buele, de codecisió dins,
almanco de moment, llavors podrem donar una altra passa més
endavant, com apuntava el portaveu del Partit Popular, almanco
dins la comunitat autònoma de les Illes Balears els consells
insulars han de poder participar també decidint o codecidint
quines inversions són prioritàries fer o no amb aquests fons.
Per tant, simplement agrair l’extracció que ha fet de la meva
intervenció.

Pel que deia la Sra. Amer, aquí hi ha un tema, que està
flotant tot el temps que jo no l’havia apuntat però ha sortit, que
és el paper de les illes o la problemàtica de les illes; a Europa,
almanco en política agrícola que és la més implantada com a
política comuna, Europa no entén molt bé, potser pel poc pes
que tenen les illes, la problemàtica de les illes tant pel que fa a
temes de transport de mercaderies, especialment, com de
dimensions de les explotacions, de problemàtica, en definitiva,
que tenen les illes i que, des de BrusselAles queda molt lluny i
no s’entén molt bé aquesta problemàtica. I per tant si parlam
d’illes i de problemàtica de les illes i del paper de les illes
tornam acabar allà mateix on havíem començat quan
començàvem aquesta sessió, el paper que han de jugar els
consells insulars; si parlam d’illes parlam de consells insulars
i per tant, també dins el reforçament de la importància o de la
problemàtica de les illes dins Europa, passa necessàriament
pels consells insulars com a institucions públiques que han de
jugar el seu paper.

L’aportació de crear un organisme de coordinació per
gestionar aquests fons, sens dubte crec que seria important, tal
vegada, fins i tot, no un organisme de gestió consell insular,
conselleria o direcció general corresponent, com passa ara en
agricultura, que l’experiència és més positiva almanco que en
altres casos, sinó, tal vegada, pensar en un organisme
coordinador de la gestió de tots els fons europeus amb
participació del Govern i dels consells insulars, que donàs a
aquesta política la importància que té creant un organisme
específic per a la seva gestió i colAlaboració; sens dubte pot ser
una bona aportació a la solució de les problemàtiques que
plantejàvem.

I després, el portaveu del Partit Popular crec que feia una
aportació interessant en el futur d’Europa i en el paper que
poden jugar els diferents territoris o les regions i, si parlam
d’illes, encara pren més importància, com dèiem abans. Crec que
en aquest moment almanco les vies obertes i que s’haurien de
potenciar molt més, que havia intentat apuntar, són la via
d’agrupacions de territoris o d’institucions amb una mateixa
problemàtica que, com a agrupació, tenguin un pes dins Europa
que per si mateixos no tenen; és quasi incipient, però des del
Consell d’Eivissa hem assistit a algunes jornades del que
s’anomena Arc Llatí, l’arc del sud mediterrani-occidental, des
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de l’occident d’Itàlia, sud de França i Llevant i sud espanyol i
portuguès, més les illes, sense cap dubte aquesta és una
agrupació, en aquest cas de diputacions i regions en funció del
nom que tenguin a cada territori, que té una problemàtica
comuna, tant si parlam d’ordenació territorial com si parlam de
problemàtica turística o de recursos; en temes d’aigua tenim
una problemàtica semblant, mediambiental; per suposat, si
parlam de les illes del mediterrani, temes de transport, que
aquesta pot ser la via, almanco a més curt termini, per poder fer
escoltar la veu de les regions dins Europa, perquè és evident
que fins ara la política a Europa s’ha fet a partir dels estats
membres i que els estats membres han estat la repartidora de les
distribuïdores que es manejaven, passant per les comunitats
autònomes, i, evidentment, quan arribaven als consells o als
ajuntaments ja no només hi havia poc a decidir sinó que hi
havia poc a repartir. Crec que aquesta és una aportació
interessant sobre la qual val la pena seguir treballant. Però crec
que experiències com IMEDOC, Arc Llatí, altres tipus
d’organitzacions d’aquest tipus, tal vegada no només des del
punt de vista geogràfic, sinó plantejant agrupacions sobre
problemàtiques monogràfiques pot ser una via en aquesta
cridada d’atenció de per on pot anar el futur, que feia el
portaveu del Grup Popular, que, sense cap dubte, és important.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Grups que vulguin intervenir?

2) Compareixença de l’Hble. Vicepresidenta i Consellera
delegada d'Hisenda, Règim Intern, Personal, Treball i
Formació del Consell Insular de Menorca, Sra. Carme García
i Querol, per tal d'explicar els mecanismes de gestió dels fons
europeus.

Passaríem, idò, a la intervenció de la Sra. Carme García
Querol, Vicepresidenta del Consell Insular de Menorca.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA DELEGADA
D’HISENDA, RÈGIM INTERN, PERSONAL, TREBALL I
FORMACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA (Carme
García i Querol):

Moltes gràcies, Sr. President. Em posarà un poc d’aigua, per
favor?

Els vull dir, en primer lloc, que estic encantada de tornar ser
al Parlament, de veure els companys i de ser present en aquesta
sala, amb tot el que això significa, amb tot el que això significa,
amb tot el que significa el Parlament de les Illes Balears; que
estic encantada que hagin convidat a sentir els consells
insulars, el que pensen sobre les polítiques autonòmiques i
sobre les polítiques que es fan a les Illes Balears. I els he de
demanar disculpes perquè, com poden suposar pel meu to de
veu, estic molt refredada i per tant no control massa bé les
conseqüències que això pot tenir. Vull dir-los que intentaré fer
una intervenció des del punt de vista molt institucional perquè
per això m’han convidat aquí, com a Consell Insular de
Menorca, i vull dir-los també que més que mai en aquest

Parlament estan asseguts tots els grups polítics i que tots els
grups polítics que hi ha asseguts en aquest Parlament tenen
part de responsabilitat en la gestió a diferents nivells dels fons
europeus. Per tant, és molt senzill, crec jo, que ens posem
d’acord en quins són els defectes d’aquesta gestió i els
puguem millorar o els puguem posar com a una oportunitat i no,
com en alguns casos ens passa, ens van en contra.

He vist del que he llegit d’aquesta comissió no permanent
que cadascú ha donat una perspectiva a la seva intervenció  i
també he vist que en el temps ha anat evolucionant, és a dir
que des del 99 en què es crea les intervencions que s’han
produït han evolucionat cap a obrir noves vies d’investigació
sobre aquest tema. Jo vull dir-los que em centraré bàsicament
en el que el Consell Insular de Menorca afronta amb els fons
europeus i amb totes aquelles qüestions que venen finançades
per la Unió Europea, i que no parlaré tant, perquè ho desconec,
què significa això com a balança fiscal, és a dir, què aporta
Menorca a Europa? No ho sé, no crec que estigui quantificat ni
que ningú ho sàpiga, perquè aquest cas a mi em costa molt
d’imaginar, per tant em centraré només en les polítiques
econòmiques que es fan de forma regional i que tenen a veure
amb Menorca.

Vull començar, supòs que vostès ja estan avesats a aquest
temari, però vull començar per explicar-los que des del Consell
Insular de Menorca tenim molt present els principis que
regeixen el període programació 2000-2006, els principis que
s’han aprovat per la Comissió Europea i que són els que
regeixen totes les polítiques regionals fins a l’any 2006. I que
aquests principis, els vull mencionar perquè després els
sentiran al llarg de la meva intervenció, repetits o que incideixen
en polítiques concretes en algun cas concret, i per tant
m’agradaria només fer una repassada ràpida per tal que tots els
puguem tenir present.

El primer principi que la Unió Europea té en compte i que
vull fer present és el principi de la cooperació entre les
institucions. És un principi que, com tots els altres d’aquest
període s’eleva a la màxima potència, en períodes anteriors ja
era important, però aquesta vegada és quasi necessari justificar
la cooperació i en alguns casos imprescindible quan s’exigeix
la transnacionalitat per tal que puguis optar a fer polítiques
europees amb els fons europeus.

El segon principi és el de la subsidiarietat, que també ha
mencionat el vicepresident d’Eivissa, en el qual cada una de les
entitats o de les institucions que intervenen a diferents nivells
tenen un paper a fer fins arribar a l’última. Vull dir-los que el
principi de subsidiarietat fins ara, tal com ho entén la Unió
Europea, arriba fins a les regions; és a dir que en aquest cas i
des d’Europa serien les Illes Balears senceres, no tendrien en
compte les illes, l’últim escaló d’aquesta subsidiarietat acaba a
les Illes Balears.

Un altre principi important és el de la participació, però no
el de la participació de les institucions, que encara que ens
queixem o no ens queixem, voldríem o no voldríem, tenim vies
de participació i no la participació de la societat, és a dir, la
participació dels agents socials, dels agents econòmics; i jo
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afegiria una altra participació que crec que és important i que en
els pròxims temps serà una exigència, que és el que anomenem
el tercer factor; és a dir, totes aquelles entitats que formen part
de la vida social i que, a més, tenen una gran importància a
l’hora de plantejar-nos un mercat, una economia, una
intervenció dins una vida econòmica d’una regió. Parlam, en el
cas de Menorca, per exemple, doncs de Caritas, parlam del GOB,
parlam d’entitats que creen ocupació, que tenen intervencions
en el mercat de treball.

Volia posar també de manifest un altre principi que és el de
la complementarietat. I crec que aquest també és molt important
perquè la Unió Europea ens exigeix a tots els fons que
gestionem, a tots, a tots els nivells, tant els que gestiona la
comunitat autònoma com els que gestionem els consells que
aquests fons siguin complementaris a altres polítiques que fem
amb la Unió Europea o amb la pròpia política que du la pròpia
institució. Per tant, demostrar la complementarietat d’un fons ja
és un punt més; si a més tens participació, si demostres la
subsidiarietat i estableixes principis de cooperació amb altres
entitats diguem que tens els màxims punts per optar a un
finançament europeu.

I vull afegir un principi propi que regeix la política del
Consell Insular de Menorca, aquesta com a institució i que jo
crec que és correcta, que és un principi obsessiu de
mancomunació de serveis. Menorca és una illa de vuit
municipis, vuit municipis i un consell insular dóna en molts
casos per mancomunar serveis i per afegir-nos a les economies
d’escala.

Lligats a tots aquests principis vull dir que ens trobem, com
consell insular, amb un doble vessant que vostès coneixen molt
bé perquè són els diputats que han fet la llei de consens, que
l’han votada i que l’han portada en aquest Parlament, i per tant
que aquest doble vessant ens du que alguns dels fons que
gestionem, els que gestionem com a comunitat autònoma, els
fons europeus em refereixo, els gestionem com a competències
transferides; mentre que en alguns altres casos gestionem fons
sense tenir cap competència, ni tan sols la d’administració local,
com els explicaré després. I aquest doble vessant de vegades
es fa difícil de compaginar en un cas o un altre, sobretot quan
parlem de mecanismes de coordinació com els que es
plantejaven abans, és a dir quins mecanismes de coordinació
podem tenir a la comunitat autònoma.

Comencem idò pels primers fons europeus que gestiona el
Consell Insular de Menorca, que són els primers per posar un
ordre, no tenen ni més ni menys importància, són els fons
europeus que gestionem de la política agrària i de la política de
pesca. No entraré molt en aquest tema, saben els diputats que
durant la legislatura que vam defensar el traspàs de
competències d’aquestes competències dels consells insulars
es defensava també que se gestionassin també els fons
europeus; va haver-hi problemes pel que es considera la caixa
pagadora i que finalment aquests fons no es podien distribuir
pels consells insulars. Crec que, com ha explicat el
Vicepresident d’Eivissa, s’ha arribat a una bona solució de
coordinació de com s’ha d’actuar en aquesta matèria, però
també els he de dir que es tracta de fons finalistes, és a dir que

actuen directament a persones en la seva major part. Per tant,
diguem que una persona, un ciutadà, un pagès, un pescador
demana un subvenció acollint-se a una política que no fem
nosaltres, que la Unió Europea, que és una política
efectivament regional però que es fa des d’Europa, més que des
de les Balears, més que des de Madrid, més que, per suposat,
des de Menorca.

El que sí dic que el que tenim aquí és una dirtorsió de coses
que el Consell Insular de Menorca no pot controlar perquè les
normatives, les normes, els reglaments els treuen altres
institucions, però diguem que el que m’agradaria que
tinguessin en compte els diputats és que la cara és el Consell
Insular de Menorca. És a dir que el ciutadà el que troba no és
el Govern balear, no és el Govern de Madrid, no és la Unió
Europea, el ciutadà el que es troba és el Consell Insular de
Menorca i que això crea unes distorsions que supòs que en el
temps i amb una bona colAlaboració arribarem a polir.

Els segons fons dels què els vull parlar són els fons socials
europeus. El fons social europeu és el cas en el qual no tenim
competències pròpies, ni en treball, ni en formació, ni tan sols
en incidència en el mercat de treball, de cap tipus; ni nosaltres
ni els ajuntaments, és a dir, ni com a administració local ni com
a autonòmica tenim competències i per tant és un fons en el
qual actuem com a diputació, si em permeten la paraula entre
cometes, és a dir, com a administració supramunicipal. El
Consell Insular de Menorca la primera constatació que va fer
per començar a intervenir en aquest fons, per començar a
participar en aquests fons és dir Menorca és un únic mercat de
treball, Menorca comença i acaba amb ella mateixa, la gent no
se’n va de Menorca per anar-se’n a treballar a Mallorca; per
tant, Menorca és un mercat de treball únic, no hi ha
transvasament de persones que vagin a treballar a les altres
illes, i sí que no hi ha ningú a l’atur a Ciutadella si té una feina
a Maó, és a dir, la gent, si pot, es queda a la seva ciutat, però en
qualsevol cas es desplaça. Per tant, podem considerar que tota
l’illa és un únic mercat de treball. Amb aquesta constatació i
una constatació feta des de la conselleria, imposada per la Unió
Europea, que era, aplicant el principi de participació de les
entitats, la que es requeria que per finançar, per gestionar fons
social europeu hi hagués participació dels agents socials i
econòmics, com que hi havia aquesta exigència la comunitat
autònoma es veu en la necessitat de firmar un pacte per a
l’ocupació, que també obliga tots aquells que volen gestionar
fons europeus, fons social europeu, a firmar els corresponents
pactes per a l’ocupació. Constatar que Menorca és un únic
mercat de treball, es firma un únic pacte per a l’ocupació a
Menorca que permet gestionar, des del consell insular, la
totalitat del fons social europeu que gestiona a Menorca totes
les institucions públiques.

Vull dir-los que en el període anterior hi havia tres
contractes-programa a Menorca, un el tenia l’Ajuntament de
Ciutadella, un l’Ajuntament de Maó i un el consell insular, i en
aquesta legislatura, em perdonen el lapsus, en aquest període
de la Unió Europea, 2000-2006, només hi haurà un contracte
programa que és el del Consell Insular de Menorca. Això ha
multiplicat les possibilitats d’optar a fons, els números són
clars, i a més, també, ha multiplicat les possibilitats lògiques de
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coordinar, que no hi hagi cursos que es trepitgen, amb temps,
amb forma i amb temàtiques. I per tant la planificació i en aquest
cas els efectes del que s’anomenen les economies d’escala han
estat jo crec que evidents.

Vull dir que tot això s’ha fet sense, és clar, competències per
part del Consell Insular de Menorca, el paper del consell ha
estat aquí de promotor; el paper dels ajuntaments intentem que
siguin executors; dos ajuntaments grossos que ja tenen
experiència s’han incorporat ràpidament i els altres ajuntaments
petits que intentem que s’incorporin a aquesta matèria.

Vull dir també que gràcies al fons social europeu el Consell
Insular de Menorca disposa de tres orientadors laborals, cosa
que tampoc no havíem tingut mai. Per tant crec que la
rendibilitat, hem arribat quasi al màxim de la rendibilitat del fons
social europeu. Si em permeten una llicència, crec que en
podríem tenir més, és a dir, crec que la totalitat del fons social
europ eu que gestiona Menorca podria ser a través del consell
insular. És un atreviment per la meva fer-los aquesta proposta,
però crec que hem de ser atrevits a l’hora de plantejar
qüestions; crec que existeixi un contracte-programa que és
territorial, perquè m’entenguin, que és el del Consell Insular de
Menorca i que després hi hagi contractes-programes que són
sectorials, com són els dels agents socials i econòmics i que
són únics per a totes les Balears, distorsiona l’efecte que
aquests fons tenen a les diferents illes. Quan diem que
Menorca és un únic mercat de treball també ho diem pels fons
que gestionen les patronals i pels fons que gestionen els
sindicats. Això és el que jo els volia plantejar i crec que és un
element de reflexió bastant important.

Pel que fa al fons FEDER, també el vicepresident d’Eivissa
ha insistit sobre la matèria, vull dir-los que els fons FEDER són
molt amplis, que des del Consell Insular de Menorca crec que
només hauríem d’incidir, amb la nostra intervenció, en el que es
refereix a l’Eix 5, que és el de desenvolupament local i urbà, i
que per tant dintre d’aquest eix, que és l’Eix 5, vull dir-los que
existeixen, està en període, crec que el conseller Sampol ho ha
dit quan ha vingut a la compareixença, que està pendent
d’aprovació d’una normativa respecte d’acollir-se a aquest
fons; però sí que els vull que aquests són els fons típics on
reivindiquem més el paper del consell insular, perquè són uns
fons de creixement econòmic, són uns fons d’infraestructures,
són uns fons perquè, si no m’ho prenen al pie de la letra -que
diuen en castellà- són uns fons similars als plans d’obres i
serveis; és a dir, són uns fons que permetrien fer polítiques
complementàries, doncs com en el seu dia va ser el Pla Mirall,
que tampoc no varen gestionar els consells insulars; però que
serien uns fons en què els consells insulars podrien participar
en el disseny dels mateixos i també en el finançament, perquè
aleshores la capacitat d’inversió seria molt més grossa, perquè
clar, hi hauria més entitats implicades en el seu finançament.
Vull dir que en aquest cas seguim reivindicant la capacitat i la
voluntat del consell insular de coordinar les polítiques
municipals i que a aquesta possibilitat no hi renunciem per part
del consell insular, encara que només sigui a través d’un òrgan
que, com saben, existeix però que no té capacitat resolutiva,
com són les reunions de batles.

Pel que fa a iniciatives comunitàries, el Consell Insular de
Menorca ha participat, crec que tenim pràcticament projectes a
totes les iniciatives a les quals es pot presentar. Naturalment,
tenim en marxa el LEADER PLUS que, com saben, és per si
mateix la significació de tots els principis que deia al
començament, de participació, de cooperació, de tots aquests
principis, i per tant, estan en marxa les constitucions de les
primeres comissions per tal que el LEADER funcioni. Pretenem
que el LEADER siguin polítiques complementàries a les
polítiques del fons FEDER, és a dir que els Fons de
Desenvolupaments Locals siguin complementaris a les
polítiques que es duran a terme amb el LEADER PLUS, tot i
t enint en compte que el LEADER PLUS està representat per la
societat civil i per tant haurem de pactar amb els que formen
part de l’associació.

Participam en el LIFE NATURA, en tenim un d’adjudicat i
per tant aquest ja està en funcionament, que és el de
l’eliminació del Carpobrotus, el que s’anomena la patata
fregida. És una iniciativa europea a tres anys que permetrà, si
ho fem bé, eliminar aquesta planta no autòctona i, a més,
invasora de Menorca.

En tenim un altre de presentat de projecte que és de gestió
integral de costes, el que passa és que -el que els deia abans,
de què totes les institucions estan implicades- aquest projecte
de gestió integral de costes no sé si té el beneplàcit explícit de
Madrid perquè tingui tots els vist-i-plaus després de la Unió
Europea. Però, en qualsevol cas, està presentat a la Unió
Europea i esperem que sigui també adjudicat i que, per tant,
puguem intervenir en infraestructures necessàries i amb dotació
necessària per intervenir a la costa, complementant, també, la
política mancomunada de gestió de platges que es fa des del
Consell Insular de Menorca.

Pel que fa a la iniciativa comunitària INTERREG és una
iniciativa que ha començat més tard a rodar; efectivament, des
del Consell Insular de Menorca, no sé el Consell de Mallorca o
el d’Eivissa, però el de Menorca som un consell petit, per tant
no tenim tanta gent que puguem dedicar només a redactar
projectes, però, en qualsevol cas, a l’INTERREG el que hem fet
ha estat una estratègia, en primer lloc, d’incorporar-nos als
INTERREG que ja hi eren. Té una obligatorietat transnacional
molt forta de complementarietat i de cooperació amb altres
institucions i, per tant, nosaltres l’opció que hem fet és anem a
veure què han inventat els altres que puguem aprofitar
nosaltres. Els puc explicar que ens incorporat a un projecte
d’administració en xarxa que duen diferents diputacions
d’Espanya i ajuntaments; ens hem incorporat a les Agendes
Locals 21 amb la Diputació de Barcelona; i tenim pendent de
redacció, es redacten en aquests moments, incorporar-nos a
projectes en camins paisatgístics; en aigua, un projecte que es
diu Aquanova; un projecte específic per al Camí de Cavalls i un
altre per al formatge de denominació d’origen.

Per últim, vull fer menció també a una iniciativa comunitària
en la qual el Govern balear ha tingut també una intervenció crec
que bastant coordinada, que és l’EQUAL, que, a diferència de
les altres comunitats autònomes d’Espanya, l’EQUAL de
Balears s’ha presentat de forma única per a totes les Balears,
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amb la qual cosa la infraestructura de suport l’ha posada la
comunitat autònoma, i on el Consell Insular de Menorca es va
incorporar amb un projecte propi. Saben que l’EQUAL té quatre
línies d’actuacions, nosaltres ens hem incorporat al d’igualtat
d’oportunitats entre homes i dones i també al d’immigració,
igualtat d’oportunitats entre homes i dones i també per a la gent
que ve a treballar de fora. Això ens ha permès gestionar també
una quantitat de fons important i supòs que en el moment en
què es posi en pràctica, encara no ha començat tot i que el
tenim adjudicat, es notarà també el seu efecte social dins,
espero, dins la societat de Menorca.

Vull fer, per últim, menció als Fons de Cohesió. Els Fons de
Cohesió són fons que els consells insulars no intervenen
pràcticament de cap manera, en l’únic tram al qual ens és
permès presentar-nos és al tram d’administració local, a través
d’una finestreta única que es troba al Ministeri d’Hisenda a
Madrid. I per tant aquí tota la negociació sobre aquests fons es
va produir a la Federació de Municipis, a la FEM, la Federació
de Municipis Nacional, i diguem que els requisits que es van
posar per a aquest període, el 2000-2006, era que es tractés de
projectes mancomunats o consorciats. Saben els senyors
diputats, si no els ho puc explicar, que això va produir una certa
tensió, jo crec que això va demostrar que una vegada més els
consells insulars han d’explicar què som, els consells, perquè
no vam ser capaços de traslladar al ministeri que és igual
consorciar un consorci de FEM, és igual un consorci de FEM
de Menorca que el Consell Insular actuï per delegació de tots
els ajuntaments de forma mancomunada que, teòricament, és
exactament el mateix, però això no vam aconseguir que aquesta
visió de diputació fos acceptada. A Menorca no ha afectat
gaire perquè la prioritat d’aquests fons per a aquest període
són els residus i, com saben, tenim un consorci que ens
permetia presentar-nos; així és com se’ns va adjudicar dic a
través, insisteixo, a través del tram nacional, és a dir, el que
afecta les corporacions, els túnels de fermentació. La resta del
Fons de Cohesió el gestiona directament la comunitat
autònoma, Els Verds a la Conselleria de Medi Ambient i la resta
a Transports, perquè són les dues prioritats en aquest període
que són medi ambient i transports.

I per tant, també aquí, reivindicaríem la nostra capacitat
d’explicar al Govern balear què és necessari i explicar al Govern
de Madrid què és necessari per a Menorca, què és prioritari per
a Menorca, què és en el que volem que intervingui a Menorca.
És més difícil la participació a través de finançament, o és més
fàcil a través del consorci perquè és el requisit que se’ns
planteja, però la resta és més difícil perquè nosaltres ni
presentem el projecte ni el decidim i per tant tampoc no hem de
tenir capacitat de finançar-ho si no hi participam en res.

Pel que fa a alguns ens de la comunitat autònoma en els
quals participem com a consells insulars n’hi ha dos: un és el
Consorci de Desenvolupament Regional, el CEDIR, que
gestiona, bàsicament, els fons FEDER; i l’altre és el Centre
Balears Europa, que és un centre que, com saben vostès, crec
que tots dos han vingut els gerents, han passat per aquí a
explicar-los quines funcions tenen tots dos. Però crec que, des
del punt de vista de Menorca, ens queda, bé, vull dir-los que a
tots dos hi participem, que el Centre Balears Europa té oberta

una oficina en colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca
a Menorca, però que aquesta oficina del Centre Balears Europa,
per la seva pròpia definició, està més enfocada a la pròpia
administració que no pas als ciutadans en general, tot i que
alguns en venen i que l’oficina ha d’estar, pels requisits del
propi conveni, a peu pla, a primera entrada de la institució. Però
que, tot i així, els primers interlocutors i els primers que la
necessiten i els primers que la fan servir són les institucions;
crec que es necessitaria una oficina més directa als ciutadans,
però tot i així també és cert que qualsevol iniciativa d’un
ciutadà no pot anar directament a la Unió Europea, sinó que
haurà de ser canalitzada a través d’algun reglament de la
comunitat autònoma o de l’Estat i per tant, diguem que ja hi ha
canals d’informació per altres bandes. Però si volem aportar
també un flux de retorn, és a dir que els ciutadans coneguin el
que significa la Unió Europea, és important també la presència
física d’aquestes institucions de qualque manera a prop dels
ciutadans, a un nivell pròxim a aquests ciutadans.

Permeti’m, per últim, no sé si m’he allargat massa, però
permeti’m que els digui unes conclusions a les quals hem
arribat després de dos anys i mig, tres anys, de gestió dels fons
europeus des del Consell Insular de Menorca. M’agradaria que
si no les comparteixen o creuen que no són suficients també
m’ho fessin arribar, que, com he dit, des del punt de vista molt
institucional, molt poc partidista, les apuntaré perquè les
puguem posar en marxa. Crec que el principi de
desenvolupament regional que és el que inspira la Unió
Europea, és a dir la Unió Europea què la inspira? Volem que
aquelles regions que estan menys desenvolupades,
independentment del país del qual són origen, doncs arribin als
mateixos nivells de desenvolupament que la resta; crec que un
princip i de desenvolupament regional acaba a cada una de les
illes i crec que aquest és un principi important, és una
conclusió important; perquè les illes és veritat que som una
regió totes juntes, però també és veritat que la nostra regió,
igual que ja ho constatàvem quan el mercat de treball, la nostra
regió comença i acaba en el nostre territori, el nostre territori és
molt fàcil de delimitar. Per tant, jo crec que aquest concepte de
subsidiarietat ha d’acabar a les illes, no només al Govern balear,
i això és una conclusió important, com els diré al final, arran
d’algun comentari que han fet a l’anterior intervenció.

Vull que quedi constància que, des del Consell Insular de
Menorca, reivimdiquem un paper actiu del Consell Insular, actiu
en referència al disseny de polítiques, actiu en referència a
l’execució de polítiques, actiu en referència al finançament
d’aquestes polítiques, volem ser actius perquè creim que això
al final repercuteix sobre Menorca i nosaltres volem estar
implicats com a primera institució de l’illa amb el que passi a
Menorca. Per tant, reivindiquem que aquest principi de
subsidiarietat acabi a Menorca, acabi a la institució que
governa Menorca i que no és altre que el Consell Insular de
Menorca.

Volem que quedi clar que els doblers només són rentables,
són escassos i en el futur algú ha insinuat que seran menys són
pocs i escassos i s’han de rendibilitzar al màxim i per això han
de participar al màxim les institucions i no volem afegir pes
sobre els ajuntaments, per tant, és lògic que aquest paper
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recaigui sobre els consells insulars. Crec que una altra
conclusió important i que al mateix temps és un principi
d’aquest període és l’avaluació i compartir bones pràctiques,
crec que la primera avaluació l’hauria de fer la comunitat
autònoma i per suposat tots els consells insulars, igualment
com totes les entitats que hagin gestionats fons europeus en
el primer tram del període, 31 de desembre del 2003, aquí
hauríem de fer una aturada, pensar i reflexionar i veure com hem
aplicat els fons al primer tram i ràpidament corregir per aplicar-
los en el segon tram, però també crec que han de compartir
bones pràctiques entre el Govern i els consells, entre els
consells i els ajuntaments i entre els consells insulars i fins i tot,
naturalment entre altres institucions que també actuen amb
fons de la Unió Europea i que per tant, encara que siguin
formalment diferents a nosaltres poden ser també a l’hora
d’aplicar-les igual que nosaltres.

Per últim dir-los que els fons europeus són una oportunitat
i que de tot el que jo no he parlat aquí hi ha una oportunitat que
crec que no estam aprofitant cap de les institucions, des de
Madrid, Palma, Menorca, fins i tot Brussel Ales no estam
aprofitant que són les oportunitats que se’ns ofereixen, més
oportunitats filosòfiques que monetàries al voltant de les noves
tecnologies. Saben que hi ha una línia específica per a noves,
crec que li diuen noves idees, o noves experiències de la Unió
Europea, evidentment el consell no ha tengut capacitat per
presentar cap iniciativa en aquest sentit, però crec que tots els
governs hauríem d’estar molts pendents d’aquest tema,
sobretot perquè si hem permeten ja que m’han donat
l’oportunitat, som illes, però amb noves tecnologies ho podem
ser més si no espavilem. És a dir, que tenim l’oportunitat de
deixar-ho de ser a través de la xarxa i si no espavilem tenim la no
oportunitat de ser-ho encara més.

Han dit varis diputats abans de la meva intervenció que el
futur el veuen negatiu, el Parlament de les Illes Balears com pot
ser tan negatiu, han de tenir un poc més d’esperit positiu
respecte d’allò que vendrà. Nous socis a la Unió Europea també
són oportunitats, són oportunitats de negoci amb ells per
exemple, per tant, no només han de veure les impossibilitats
negatives d’incorporar nous socis a la Unió Europea, que vol
dir la pèrdua de la nostra posició de beneficiaris de
subvencions, sinó que han de veure les oportunitats que això
significarà. Però crec que en aquest sentit i preparant-nos en
aquest sentit, el Sr. Huguet ha fet una referència què hem de fer
de cara al futur? Jo crec que una de les constatacions és
retornar a una de les primeres intervencions que hi va haver en
aquesta comissió que va ser la del Sr. Mesquida que deia,
“home una de les constatacions en la qual ens podem posar
d’acord és que som una regió d’illes”, aquesta és una
característica que ens fa diferents a altres regions que no són
arxipèlags. Per tant, tal vegada aquesta constatació ens dóna
un fil per començar a pensar quin futur ens ve.

En qualsevol cas jo voldria acabar dient que per a nosaltres,
per a mi, la Unió Europea sempre ha significat una oportunitat,
no el contrari i que s’incorporin nous països significa també
noves oportunitats.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carme Garcia. Grups que vulguin
intervenir? Per part del Grup Socialista té la paraula la Sra.
Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Agrair
en primer lloc la presència i les explicacions de la Sra. Garcia i
Querol, Vicepresidenta del Consell de Menorca. Aquesta
conselleria ja coneix el consens que hi ha hagut en la creació
d’aquesta comissió d’Europa, com també el consens que ha
precedit posteriorment després el pla de feina i al mateix temps
la ponència de reglament ens permetrà que aquesta comissió
d’Europa tenguin un caràcter permanent i ja ens dóna indicació
de la importància que ha tengut iniciar en aquesta legislatura
com a la futura que aquesta comissió d’Europa es converteixi
en permanent i això ens permet aquesta oportunitat que vostè
mencionava, quan acaba la seva intervenció, que el futur hem
de coincidir plenament amb vostè que el veim en positiu, és a
dir, és una oportunitat, no només és i hi hem insistit des del
Grup Socialista, una qüestió de pressuposts sinó que és una
qüestió política. 

Per tant, hem de compartir sobretot allò que ha fet en la seva
exposició al principi i a la conclusió i quan exposàvem aquest
organisme de coordinació i l’exposàvem amb una pregunta al
Vicepresident del Consell d’Eivissa i Formentera, ho
comentàvem en el sentit d’aquesta cooperació institucional, no
només en temes pressupostaris també sobretot en temes de
política europea, jo entenc que és important i vostè també ha
incidit amb això. Insistir sobretot amb allò que la política
europea té tot un seguit d’avantatges referits a
desenvolupament social, econòmic i mediambiental que no es
tradueix a una qüestió pressupostari, la que ens ha d’ajudar a
dur-ho endavant i sobretot també el principi de solidaritat, quan
parlam d’aquesta incorporació d’aquests nous països que
evidentment hi hem d’estar plenament d’acord perquè suposa
l’ampliació del mercat.

Per acabar insistir en un aspecte molt important i que ja
n’hem parlat aquí, és el tema de la formació que vostè n’ha feta
molta menció, sabem que han fet una tasca important en el
Consell de Menorca en el tema de fons socials, temes de
formació, tant de bo poguéssim estendre-nos en aquest tema,
sobretot si pensam que a la nostra comunitat hem tengut un
creixement econòmic important i els temes de formació ens duen
més que res preocupacions, si miram les xifres d’universitaris en
relació als habitants no hi ha veim els incentius suficients
entenem per la preocupació sobretot de la joventut, comparant
amb altres regions espanyoles en la millora de la formació, amb
la preocupació que això pot suposar precarietat en la feina. Tot
això ho voldria enllaçar Sra. Querol amb una qüestió que ha
mencionat i que és molt interessant entenem perquè també és
de futur i és en relació a les noves tecnologies i sobretot la
importància de la recerca i desenvolupament, que a més és un
tema que ha quedat en mans sobretot del Govern de l’Estat i no
una gestió més directe d’aquests fons europeus per part de la
comunitat autònoma.
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Per tant, res més agrair ja dic i compartir l’exposició que ha
fet. Jo entenc que és important tota aquesta coordinació, el
Govern jo entenc amb tota aquesta política que ha duit a terme
durant aquesta legislatura es veu clar un interès de major
participació i cooperació amb els consells i ajuntaments. Per
tant, aniria en el mateix sentit la pregunta si seria important
establir aquesta coordinació a través d’un organisme, però no
només de gestió de pressuposts, sinó sobretot de polítiques
europeus.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Huguet i Sintes. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra.
Vicepresidenta del Consell Insular de Menorca, bona tarda i
benvinguda. La meva intervenció intentarà exposar la línia del
pensament en tres blocs, un en relació a allò que vostè ha
exposat, naturalment, un que faria referència a allò que vostè
ens ha dit després de la benvinguda en relació a que som grups
que tenim representació i responsabilitats, òbviament a
diferents estaments institucionals, però que es poden amb
acords aconseguir millores.

Per tant, en relació a la concepció d’aquest concepte que
vostè ha desenvolupat de cooperació, de subsidiarietat, de
participació i de complementarietat i a tot això hi afegiria la idea
que ha exposat al final en relació a les aspiracions dels consells
insulars, a tenir la subsidiarietat desenvolupada, vinculada
d’alguna manera, ho ha explicat vostè físicament a allò que és
un territori insular. Després parlaria de les iniciatives i dels fons
relacionats amb les iniciatives i els fons europeus i en darrer
lloc diríem la realització. Respecte el primer he de reconèixer que
són idees polítiques o filosòfiques, el que vostè li vulgui dir, li
exposaré no com a contradicció d’allò que vostè ha dit sinó
com a explicació d’allò que és una mica la visió. Vull començar
per dir-li que la nostra concepció ja no relaciona ordenació
física territorial amb competència, vostè veu que el món avança
siguem o no participants de la idea de globalització molt més
ràpid i molt més enllà del que són les limitacions territorials
concebudes des del punt de vista físic. 

Per tant, la subsidiarietat entenem que no s’ha de definir i
concebre des del punt de vista de les limitacions físiques de les
coses sinó des del punt de vista de l’eficàcia, pensada amb allò
que s’ha de donar als ciutadans, és a dir, béns i serveis que
demanda la societat contemplada individu a individu, perquè
no hem d’oblidar la democràcia i tots els principis del dret civil
i la resta de drets, com el natural, estan afermats damunt els
individus. Per tant, no compartim aquells conceptes que són
Unió Europea, Est at, regions i altres diríem organitzacions
administratives creades per l’home, en funció de polítiques
organitzatives de la pròpia societat política, s’ha de partir a
l’inrevés, què demanda l’individu organitzat com a societat? I
a partir d’aquí com l’ajuntament, que és el més proper, el

consell insular que és el següent subsidiari, l’altre i l’altre arriba
perquè allò que cada un replega i ha de donar als ciutadans li
arribi més bé. 

M’explicaré tal vegada amb unes altres paraules per
complementar el que vull dir, la Unió Europea maneja uns
recursos que ha recaptat a partir d’una recaptació de fons per
millorar l’equilibri interterritorial, per fer més cohesionat allò que
és el seu àmbit polític, la Unió Europea i d’alguna manera
reforçar aquells que estan en una situació de més debilitat, fins
ara ha estat el sud de la Mediterrània, o els països de l’eix
mediterrani, ara seran uns altres. Nosaltres hem de lluitar
políticament per tenir els recursos i per tant, fer polítiques
econòmiques les que nosaltres vulguem, o més bé, perquè
l’accessibilitat, la capacitat d’accedir dels ciutadans i
l’organització de la societat que nosaltres tenim pròxima hi
arriben, crec que la segona cosa. Crec que el que ha demostrat
la política fins ara és la impossibilitat i si ho volem dir, l’egoisme
a nivell europeu, a nivell estatal i a nivell de comunitat
autònoma per controlar, mantenir, aplicar i distribuir els
recursos financers, però ningú està gelós perquè es faci des
d’un ajuntament, des d’un consell insular, des de qualsevol
institució allò que és facilitar l’accessibilitat del ciutadà o de la
societat organitzada de ciutadans de la comunitat allà on
nosaltres residim aproximada ja perquè puguin tenir (...). 

Crec que aquí és allà on hi ha la possibilitat de fer polítiques
i açò, d’acord té un inconvenient i és que el que reparteix, el
que figura com el que firma les subvencions no és el que fa la
feina, però tal vegada per aquí és per on es poden fer majors
esforços i jo crec que és allà on està el futur, amb un símil amb
les empreses ja no és tan important on està el centre fiscal i
comptable de l’empresa i que aquest sigui diferent del centre
comercial, o del centre de producció, o del centre de distribució,
avui dia la globalització el que representa és açò que no
necessàriament i açò és el que vull expressar tampoc en política,
crec que ha de ser així en el futur, han de coincidir els centres
de responsabilitat de tota l’acció de govern necessàriament en
un punt. Crec que la subsidiarietat s’ha de contemplar cada
vegada més, efectivament en la distribució justa i equitativa
dels recursos, però sobretot la subsidiarietat és l’aplicació de
les institucions per afavorir fins on ells siguin capaços als
ciutadans de baix per amunt molt més que no d’amunt per avall
i barallar-se per veure qui reparteix. Aquest seria el primer bloc
de la meva intervenció.

El segon aniria relacionat amb la distribució de fons en
relació a allò que hi ha hagut fins ara, jo vull assenyalar dues
coses, que a l’any 1991 jo tenia responsabilitats de govern en
un consell insular, en el de Menorca com tothom sap,
efectivament vàrem aconseguir un LEADER, el primer LEADER,
aquesta iniciativa seguiria amb un esforç jo crec que d’una
manera significativa, era el LEADER més petit de tota Espanya
dels 53 o 54 que hi havia en aquell moment, però vàrem quedar
en el rànquing d’execució i de resultats els tercers o quart,
després de passar el període d’aplicació, vàrem estar en LIFE,
és a dir, s’ha avançat en aquests 10 anys amb una participació
més ampla de recursos europeus? No s’ha avançat, és a dir,
quan nosaltres parlàvem que aquesta és una batalla perduda no
em referia a un pessimisme que en un futur hagi d’anar pitjor,
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em referia que les possibilitats d’accedir als recursos europeus,
jo crec que durant 10 anys no ha evolucionat, és a dir, s’han
mantingut les iniciatives que hi havia, canviant o prorrogant o
ampliant alguna cosa, però no hi ha hagut noves conquestes,
açò és el que vull dir des dels consells insulars i no és una
crítica, com a constatació d’un fet. Cap al futur crec que es
demostra una mica l’esterilitat de lluitar per tenir recursos, crec
que els recursos poden arribar molt més perquè com molt bé ha
dit la vicepresidenta, els recursos van destinats als ciutadans,
els beneficiaris són persones físiques o jurídiques reconegudes
dins la comunitat. Per tant, l’objectiu no és qui l’ha d’entregar
sinó que el rebin els que estan al costat nostre i en aquest
sentit crec que l’esforç es pot millorar i és possible arribar a
resultats molt millors. 

Fons socials europeus, efectivament és l’estrella, en aquest
moment ha afirmat la Sra. Garcia Querol... què ha dit? Que s’ha
millorat moltíssim que ara només hi hagi un ens de gestió del
fons social europeu a Menorca en relació a l’ocupació, jo no ho
sé, ni ho pos en dubte, ni ho afirm, ni ho reafirm en relació a allò
que ha dit, quins són els resultats que m’interessaran? Saber
després de la gestió dels recursos i en proporció a aquests
recursos quanta ocupació estable o temporal hi queda? Quanta
millora de la qualitat en la formació hi ha a Menorca després
d’aquest canvi? Si efectivament tenim més ocupats,  si
efectivament aquells que han passat per sessions de formació
han millorat una qualificació que els permet millorar la seva
situació laboral, li diré que efectivament és el que vostè diu, si
només resulta que hem millorat en publicacions, en ocupació de
llocs públics vinculats a les administracions públiques i ens
quedam amb persones que han fet cursets, però després no hi
ha activitat empresarial que els doni llocs o els mateixos es
destinen a açò, diríem que els indicadors ens assenyalen, no un
fracàs, però que no han obtingut els resultats que naturalment
s’havien d’esperar. Per tant, hem d’estar una mica expectatius
en relació a açò, sense que ara ho critiquem ni elogiem, mentre
no hi hagi efectivament la finalització d’aquest canvi.

I per acabar, jo voldria dir que anam una mica més enllà
d’allò que va dir el Sr. Mesquida quan parlava d’una comunitat
d’illes i que això ens distingia, contingut d’aquesta realitat,
contingut de la constatació d’aquesta realitat, dins aquestes
illes, dins aquesta comunitat hi ha uns problemes turístics
específics per aquestes circumstàncies d’aïllament i de
comunitat d’illes, hi ha uns problemes específics en relació al
transport i no em referesc només a transport de mercaderies
sinó a comunicacions i aquí també entre parèntesi he de dir que
l’any 1992 es posava per exemple damunt Menorca telefonia
rural sense fils en els llocs, que un poc més endavant hi havia
una extensió a qualsevol indret, encara que no fossin
explotacions agràries de comunicació telefònica, etcètera. S’ha
fet alguna cosa més durant la resta d’aquests 10 anys, en
relació a les comunicacions? No, no és un parèntesi, però li he
de dir. Per tant, no ens hem de quedar només amb paraules, jo
crec que les polítiques que tenim específiques, millor dit les
dificultats sectorials que fan referència a comunitats d’illes per
a turisme, per a transport, per a comunicacions o per a medi
ambient, aquestes són les identificacions que s’han de
comparar, com crec que deia el Sr. Vicent Tur abans, amb
aquells altres espais físics que tenen similars dificultats o

problemes i intentar en un futur que d’aquesta problemàtica en
respongui la Unió Europea, sobretot la Comissió i el Parlament,
amb solucions polítiques i normatives reguladores que siguin
vàlides per a nosaltres, no com fins ara que ens hem centrat
molt per intentar tenir recursos per repartir i mentre s’ha regulat
d’una manera global sense especificitats per allò que són
problemàtiques específiques de regions com la nostra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Per contestar té la paraula la Sra.
Garcia Querol.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA DELEGADA
D’HISENDA, RÈGIM INTERN, PERSONAL, TREBALL I
FORMACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA (Carme
García i Querol):

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, jo he intentat ser fora de
lloc el que és habitual amb mi, com vostè sap, he intentat tenir
un punt de vista molt institucional i molt poc un punt de vista
partidista, vostè m’ha ratllat del consell insular quan vostè
governava, avui hem ratllat dels últims 10 anys del consell
insular, és més m’ha dit que no digui paraules i aquí venim a
parlar i que li ratlli de les polítiques que ha fet el consell insular
i els explicaré el dia que vostè faci oposició al Consell Insular
de Menorca, però si em permet avui no ratllaré de les polítiques
del consell, jo sí li tendré en compte tot el que ha dit i ja li
contestaré. 

Deixi que faci primer un agraïment a la Sra. Amer, dir que
naturalment com no podia ser d’altra manera estam en línia amb
les coses que pensem i efectivament constatar amb paraules,
però sense que això signifiquin paraules sinó polítiques,
algunes polítiques molt importants com és l’eix 3 dels fons
Feder l’ha reservat amb la seva totalitat l’Estat, per això jo deia
aquí que tots hi estam implicats. Què vol dir això quan vostè es
referia que és igual qui dóna la subvenció, és que jo firmaria.
Miri jo en aquest moment li dic ben clar i crec que amb mi
vendria tot el Consell de Menorca, vostès inclosos, estic
convençuda quan estam parlant d’una política que serà un bé
per a Menorca, jo avui puc firmar que vengui a inaugurar-ho tot
en Matas i nosaltres no hi estiguem si vol, però que els doblers
arribin, perquè sense finançament no hi ha polítiques, com
vostè diu, no es tracta de parlar de pessetes, ni que ens
barallem uns amb els altres de qui les gestiona, si jo no els vull,
els euros en aquest cas, no els vull, se’ls pot quedar qualsevol
ministeri, qualsevol conselleria, si jo el que estic dient
precisament, el que reclam és que els consells tenguem un
paper a l’hora de decidir. 

Miri, volen fer depuradores jo els diré on, volen gastar
doblers en transports jo també vull participar a l’hora de dir si
han de finançar un AVE, o necessitem que els avions siguin
servei públic i això també són fons europeus Sr. Huguet i això
no són paraules, això també són fons europeus i això és l’únic
que els estic dient, m’és igual qui gestioni els doblers, m’és
igual qui surt a la foto, el que nosaltres hem vingut a explicar
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aquí és que crec positiu per a Menorca si des de Menorca
podem donar la nostra opinió, però això crec que és una
evidència brutal, però per a tothom, per als fons de noves
tecnologies que es reserva el Ministeri de Noves Tecnologies,
per als fons de transport i de comunicacions que es reserva el
Ministeri de Foment, per als fons de medi ambient que es
reserva la Conselleria de Medi Ambient, per als fons de
transports que es reserva la Conselleria de Transports, és igual,
que ho vengui a inaugurar qui vulgui. Nosaltres el que diem és
que des de Menorca podem, volem i ens volem comprometre a
opinar, dir i mullar-nos a l’hora d’expressar quines creim que
són les polítiques millors per a Menorca, això és el que estic
dient i crec que això és important.

Pel que fa el principi de la subsidiarietat tampoc són
paraules, el principi de la subsidiarietat està escrit als papers de
la Unió Europea no els he inventat jo, no voldria que pensessin
que cap dels principis els he inventat jo, ni tan sols el de la
mancomunació de serveis, tot i que he dit que és un principi
més polític d’acció de govern del Consell Insular de Menorca,
però no ho he inventat jo, el principi de subsidiarietat és, el que
passa és que acaba en les regions, acaba en les comunitats
autònomes que són les que executen les polítiques, els estats
planifiquen i presenten els documents de planificació la
Comissió Europea els analitza, els prioritza, els adjudica i avalua
els resultats i les regions les executen. El que deim és que
aquest principi de subsidiarietat, no per tot, cadascú ha de tenir
el seu paper, no reivindiquem ser un estat, cadascú ha tenir el
seu paper, però aquest principi de subsidiarietat s’allargui en
alguns casos fins els consells insulars, ja dic independentment
de les competències, és igual si tenim competències de treball
o no les tenim, no estam ara parlant de competències, parlem de
com volem intervenir en l’execució d’aquests fons.

Em deia, no hem de pensar massa amb el territori, no és molt
important el territori sinó l’eficàcia que tenen aquests euros
front els ciutadans i em deia vostè que hem de reivindicar de
baix cap dalt, d’acord, és que estic d’acord, precisament els
principis que jo he posat damunt la taula és perquè ho
reivindic, jo crec que la participació ha d’estar present. És més
la Unió Europea només diu participació dels agents socials i
econòmics i jo li he dit més, jo crec que hem de donar
participació amb més gent que també intervé en el mercat de
treball, que també intervé en l’economia, que també intervé en
la conformació de la nostra societat i que és tot el tercer sector
en aquests moments, s’anomena el tercer sector. Per tant, jo li
dic no només el que és habitual sinó més participació, però el
territori segueix sent important, perquè quan es dissenyen
polítiques es fan a un lloc determinat, clar vostè est à dient
polítiques, Sr. Huguet vostè diu, des de la Unió Europea el que
s’intenta és unes polítiques regionals, el que jo he dit, que
compensem aquells llocs allà on tenen desenvolupaments que
no han estat en el mateix sentit, no? Per això Espanya es fan
amb els fons de cohesió aquestes grans inversions que amb
menys mesures fan a França, per exemple perquè es considera
que allà ja les tenen fetes, però és que aquestes inversions es
fan sobre un territori, es fan a Madrid, Barcelona, a València, o
Balears, però es fan a un lloc. 

Per tant, el territori segueix sent important i dins del nostre
territori que són les Illes Balears també és important si es fan a
Eivissa, a Mallorca, o Menorca i durant tota la legislatura
anterior per exemple li puc dir es varen fer centres de formació
ocupacional a totes les illes, menys a Menorca i això és una
inversió que ha d’anar lligada sobre un territori perquè
desgraciadament no podem agafar els centres de formació
ocupacional i dur-los per amunt o per avall alternativament a
una banda o l’altre, amb la xarxa tal vegada ni tan sols la
necessitaríem, per algunes coses sempre necessitarem la
presència física. Per tant, el territori que vostè diu i jo estic
d’acord amb el que defensa com a filosofia, però inevitablement
les polítiques s’acaben expressant damunt els territoris quan
estam parlant d’infraestructures, quan estam parlant d’altres
qüestions potser que no, si parlem de formació sempre s’ha
considerat des del punt de vista de la comunitat autònoma una
inversió immaterial, però bé tal vegada no té perquè anar lligada
al territori, de fet els nostres estudiants estudien aquí o a un
altre lloc, però les infraestructures van lligades a un lloc i
només així es pot determinar i naturalment això implica més
doblers a una banda o més doblers a un altre, està clar.

Pel que fa a la distribució de fons, jo crec que li he deixat
ben clar, és molt important la distribució de fons, no crec que a
la meva intervenció s’hagi pogut desprendre que jo em barallo
amb les altres institucions per tenir més fons que la resta, no
crec que s’hagi després això, entre altres coses no els he donat
cap xifra, les duc i si les volen poden saber quants doblers
gestionarà el Consell Insular de Menorca, però jo no els he
parlat de xifres, jo només he parlat de conceptes respecte d’allò
que vostès han demanat en aquesta comissió com intervenen
els consells en els fons europeus, i això és el que els he dit. En
alguns casos intervenim d’origen, en alguns casos ens
demanen una qüestió d’intervenció, com són els pactes per
l’ocupació, que és un document de programació, per dir-ho
d’alguna manera, i en alguns casos no intervenim. Això és el
que els he explicat, però jo en cap cas no crec que nosaltres
tinguem, o hagi demostrat jo, una actitud combativa amb la
resta d’institucions. És més, estic convençuda que el principi
de cooperació entre institucions és un principi que durà més
beneficis que no pas el principi de competència. 

I per últim, el Fons Social Europeu, també estic d’acord, Sr.
Huguet, els resultats del Fons Social Europeu no es podran
avaluar fins que no s’hagin materialitzat en mercat de treball,
fins que no sapiguem què ha passat amb la nostra gent, fins
que no sapiguem què ha passat a Menorca amb la gent que hi
havia. Però jo tampoc no estava dient, ni intentava defensar
que la situació de gestió del Fons Social Europeu sigui millor
ara que abans; que, si m’ho demana li diré que sí, que és
manifestament millor com s’està gestionant el Fons Social
Europeu ara i abans; i a més, si em permet l’arrogància, crec que
s’està fent millor que a les altres illes, perquè almenys es
gestiona..., sí, jo ho crec així, s’està fent millor que a les altres
illes, i crec que a les altres illes si troben que tinc raó poden
aprendre, no passa res. Jo he copiat, nosaltres hem copiat
moltes polítiques que fan a altres bandes, i aquesta és una
d’elles, la del mercat local de treball és una d’elles, que ja està
inventat a altres bandes, i que està funcionant a altres bandes,
i per tant considerar Menorca un únic mercat de treball, és un
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avanç respecte de considerar que cada municipi és un territori
independent, perquè només per la cooperació entre els
municipis ja s’en poden treure beneficis. Ho puc dir així.

Però jo m’he referit a això. Al que em referia és que
efectivament hi haurà o no beneficis en el mercat de treball, els
examinarem, els avaluarem, i la primera canviar, la
vicepresidenta del Consell de Menorca, canviar tot el que faci
falta per rendibilitzar els recursos, i que arribin a qui han
d’arribar, que és a millorar els nostres ciutadans i la condició
social dels ciutadans de Menorca. Però sí que la forma de
gestionar-los pot ser diferent; i per tant el que dic és que
reivindico que aquest principi de cooperació entre les
institucions s’apliqui també a consells-Govern balear. Ni tan
sols vull res més, senzillament un principi de cooperació, que a
vegades és “bé, pensem fer això. Què en penseu?”, i que
nosaltres puguem dir des del Consell Insular de Menorca com
es complementa amb les polítiques que estam fent des del
Consell de Menorca, com es complementa amb les polítiques
que fan altres administracions en el nostre territori, com podem
cooperar des del punt de vista econòmic o fins i tot des del
punt de vista de la pràctica.

Per últim volia fer una referència també al que ha insistit la
Sra. Amer, al tema de les noves tecnologies, i dir, insisteixo, que
això sí que és una oportunitat que ens podem perdre, perquè és
la manera de deixar de tenir importància els territoris, al que feia
referència també el Sr. Huguet, és a dir que nosaltres som a uns
territoris que acaben i comencen en l’aigua, i que a través de la
xarxa i a través de les noves tecnologies no s’acaben mai. Per
tant, tota la matèria gris que té una persona a Madrid, i tota la
matèria gris que té una persona a Menorca són idèntiques a
través de la xarxa, mentre que abans no era així, com vostès
saben, perquè ni l’accés a la informació, ni l’accés a la formació,
ni l’accés a la documentació, ni l’accés a res no era possible
com ara ho és; i per tant aquí també tots, el Consell Insular de
Menorca s’apunta la primera responsabilitat, però crec que des
de tots els partits i des de totes les institucions tenim
responsabilitat en aquesta matèria.

Moltes gràcies, senyors diputats i diputades. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garcia Querol. Grups que vulguin intervenir?

3) Compareixença de l’Hble. Conseller executiu d'Hisenda
i Pressuposts del Consell Insular de Mallorca, Sr. Miquel
Àngel Flaquer i Terrassa, per tal d'explicar els mecanismes
de gestió dels fons europeus.

Passem ara, idò, a la darrera intervenció, del conseller
d’Hisenda i Pressuposts del Consell Insular de Mallorca, el Sr.
Miquel Àngel Flaquer i Terrassa.

EL SR. CONSELLER EXECUTIU D’HISENDA I
PRESSUPOSTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
(Miquel Àngel Flaquer i Terrassa):

Bones tardes, senyors diputats i diputades. Com
assenyalava la convocatòria, avui com he plantejat la meva
intervenció aquí és per informar de la gestió que dels fons
europeus es fa al Consell de Mallorca. Intentaré donar
informació de tots els programes que feim, i després per
finalitzar marcar un poc el posicionament de com veim la
situació en aquests moments des de la nostra institució. 

El Consell de Mallorca en aquests moments participa, en el
2002, en un total de 9 programes europeus. No duim una gestió
centralitzada d’aquests projectes, no tenim un departament o
una unitat administrativa que s’encarregui de gestionar aquests
projectes, sinó que són cadascun dels departaments que fan
una gestió dels seus programes, dels programes als quals
poden accedir a la Unió Europea. 

Sobretot els fons ens arriben majoritàriament de les gestions
o de la coordinació que fa el Govern de les Illes Balears, que és
el que rep directament els doblers. Com veurem, també hi ha
unes subvencions a què podem accedir directament, i després
una sèrie de programes amb uns altres promotors, als quals
nosaltres ens hem apuntat. L’aportació del finançament oscilAla
entre un 45% i un 100% dels projectes, i en aquests moments,
en el 2002, diversos departaments estan preparant
participacions en una sèrie de projectes i projectes que ens ha
remès la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria del Govern
de les Illes Balears.

Un primer projecte a què s’accedeix mitjançant el
Departament de Cooperació Local, és l’INTERREG 3B, que com
vostès saben, desenvolupa les agendes locals 21, o sigui plans
d’acció ambiental per a zones rurals i zones urbanes de la regió
mediterrània. En aquest cas el promotor del projecte és la
Diputació de Barcelona, i estam amb uns altres socis europeus,
com és la regió de turisme d’Algarve, la província de Gènova,
departament de l’Hérault de França, Consell Insular de
Menorca, d’Eivissa i Formentera, i diputacions de Girona,
Tarragona i Lleida. El període de realització va de juny del 2001
a maig del 2004, i en aquests moments el Consell de Mallorca ha
posat en marxa, iniciat processos d’agenda local 21 als
municipis de la península de Llevant, la Mancomunitat del Pla
i la Mancomunitat del Raiguer, per un total de 392.816 euros.
Està previst que s’aboni un 50% de tots els justificants
presentats per aquest projecte.

Un segon fons al qual tenim accés és el fons de cohesió,
mitjançant el Departament de Medi Ambient i Natura. Com tots
saben, aquest fons contempla la realització de projectes de
gestió de residus urbans, i sanejament i depuració, dotació i
subministrament d’aigua potable. Aquest diríem que és un dels
projectes estrella del Consell de Mallorca, i en aquests moments
les accions que es duen a terme són el dipòsit de seguretat
annex a la planta de Son Reus, la planta de tractament de
residus d’origen animal i sanitari, i la planta de transferència de
residus sòlids urbans de Ponent, a Calvià. En total l’ajuda del
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fons de cohesió serà de 9.899.600 euros i, com dic, és un dels
projectes estrella del Consell de Mallorca.

Un altre programa a què té accés el Departament de Serveis
Socials és el programa (...), que es un pla d’actuació formativa
adreçada a persones majors de 16 anys i menors de 30 anys,
amb discapacitat física, psíquica o sensorial. El període de (...)
va del 2 de novembre del 2001 a 31 d’octubre del 2002. Les
accions que s’han duit a terme des del departament de serveis
socials són ajudant de viveristes jardiners, que té un total de 12
alumnes, i ajudant de cuina rebosteria, també amb 12 alumnes.
L’aportació és de Fons Social Europeu, mitjançant la
Conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears. En total
calculam que els fons que poden arribar a Consell seran de
196.592 euros.

Un altre programa és el programa d’ocupació europeu, Fons
Social Europeu, renda mínima d’inserció, que té per objecte
l’execució d’actuacions de formació ocupacional, i que
s’emmarca anualment dins el corresponent pla formatiu. El
període de realització va de novembre del 2001 a octubre del
2002, i les accions que es duen a terme es realitzen directament
o indirectament. Directament el curs de formació de formadors,
i el curs de jardineria; mentre que la resta de cursos es fan en
forma de gestió indirecta, o sia únicament mitjançant l’aportació
econòmica i pedagògica. S’han signat una sèrie de convenis,
que puc aquí anunciar: conveni renda mínima inserció (...),
conveni renda mínima inserció Fundació Deixalles, conveni
renda mínima d’inserció Càritas, conveni Ateneu Alcari,
conveni renda mínima d’inserció (...), conveni renda mínima
d’inserció Aula Cultural, reunions i conferències curs de
formació de formadors, curs de jardineria, i curs d’ajudant de
viverista, i curs d’ajudant de cuina i rebosteria. En total es
calcula que l’aportació serà d’uns 449.609 euros.

Després hi ha un segon conveni que contempla l’eix, el
servei d’orientació laboral, que duim a terme amb una gestió
directa, el conveni renda mínima d’inserció de l’Ajuntament de
Palma, i el programa de treball amb suport (...). En total, aquest
segon conveni seran uns 230.807 euros.

Després tenim un altra programa al qual accedim, que és el
del Departament de Promoció i Ocupació que es diu Carrefour
Illes Balears, que l’objectiu és acostar la informació comunitària
a les comunitats rurals i impulsar i fer prosperar les possibilitats
de desenvolupament rural de l’illa de Mallorca mitjançant la
divulgació de la informació comunitària de l’aprofitament dels
programes comunitaris. A les accions que es duen a terme des
del Departament de Promoció i Ocupació, doncs sobretot es
tracta de fer arribar als colAlectius tota aquesta informació que
s’està gestionant des de la Comunitat Europea. El pressupost
no és molt alt, és un pressupost de 28.000 euros, i és un
programa que està en una fase d’iniciació.

Després tenim el conegut programa LEADER 2, també duit
pel Departament de Promoció i Ocupació, que es gestiona
sobretot a través de la Mancomunitat Serra de Tramuntana i la
Mancomunitat del Pla de Mallorca. El pressupost del 2001 ha
estat de despesa corrent de 7 milions de pessetes, i
transferències de capital 18 milions de pessetes; i per al 2002

també hi ha un pressupost de 7 milions de pessetes. El
p rograma LEADER 2, que ha estat substituït pel LEADER
PLUS, també s’està fent feina amb la iniciativa europea del
LEADER PLUS, com saben pel tema del desenvolupament rural
sostenible, i aquest període de realització va del 2001 al 2006, i
en aquests moments el pressupost de despeses del LEADER
PLUS s’eleva a 16 milions de pessetes.

Un altre projecte al qual té accés el Consell de Mallorca és
el projecte europeu MEDSTONE, també de promoció i
ocupació, que promou l’ús sostenible del paisatge de pedra en
sec a les illes de la Mediterrània. Té tres fases, una fase que va
del 99, durant cinc mesos del 99; la segona fase de l’1 de gener
durant l’any 2000, i una tercera fase que es prorrogarà fins a 30
de setembre del 2002. Accions que es duen a terme des del
Departament de Promoció i Ocupació són el projecte (...) local,
rehabilitació del camí de les Voltes d’en Galileu, la creació d’un
centre d’iniciatives empresarials, amb la finalitat de donar
suport a les empreses i beneficiaris de la serra de Tramuntana,
organitzant seminaris, cursets, etcètera; participar a les
trobades stage de les tres regions de la Mediterrània: Naxos,
Pantelleria i Mallorca, per donar a conèixer les tècniques de
pedra en sec, i les eines utilitzades pels margers, i la participació
en la redacció d’una monografia sobre les eines, tipologies i
tècniques locals de pedra en sec. També a través d’aquest
projecte es participa en la creació d’un espai web, que es diu
medstone.org, i també és membre de la fundació de l’associació
Medisla. En total el pressupost de despeses del 2001 va ser de
321.000 euros, o sia uns 53 milions de pessetes; i en el 2002 la
previsió és de 174.000 euros, o sigui uns 26 milions de pessetes.

I finalment, el darrer projecte en el qual estam participant
des del Consell de Mallorca és el projecte europeu Parcours des
Pierres, que l’objectiu del projecte és la creació d’una xarxa de
recorreguts a través dels paisatges rurals mitjançant l’ús de
tècniques de pedra en sec. També a Montalbán, o sigui a
Aragó, Ares i Vilafranca, de la Comunitat Valenciana; le Val
Brignol , i la Sardenya i Imperia a Itàlia. En aquest cas les
accions que duu a terme el Consell de Mallorca, el Departament
de Promoció i Ocupació és la cessió de personal tècnic i
p rofessional, margers de Fodesma, que és un departament
nostre, que participen a l’assistència de sis tallers, i participen
en el disseny, en la construcció d’aquests itineraris.

Bé, i una vegada... no sé si ha estat molt tediós, però havíem
d’anunciar tots aquests projectes en què participàvem. Sí que
m’agradaria, doncs, treure una sèrie de conclusions com a
Consell de Mallorca. Conclusions que trauríem d’aquesta
gest ió dels fons europeus: Primer, hi ha una gran dificultat per
accedir a aquests fons, per una falta de recursos humans
propis. Des del Consell de Mallorca, i atès el nostre pressupost,
creim que, des del primer ens ho vàrem plantejar, crear un
departament, invertir uns doblers en crear un departament per
aconseguir una major participació en aquests fons europeus.
En aquell moment vàrem decidir que continuàvem un poc amb
l’estructura que s’havia duit la legislatura passada, i que no
optaríem per la creació d’un nou departament, perquè crèiem
que el Govern de les Illes Balears, a través de la seva
Conselleria d’Economia, ja tenia prou infraestructura com per
donar aquest suport al Consell de Mallorca.
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Una altra dificultat que tenim és la complexitat
administrativa. La veritat és que accedir als fons és ver que és
molt guapo, quan parlen pels mitjans de comunicació hi ha
molts de mils de milions, però a l’hora de redactar els projectes
és bastant complicat, i en molts de casos la complexitat
administrativa duu que no fructifiquin en projectes en concret.
Una altra dificultat afegida és que en molts de projectes has de
cercar partners i socis que tenguin unes necessitats paregudes
a les que tu tens en aquells moments. Hi ha d’haver una
coincidència de necessitats, una coincidència de problemàtica
per poder entrar a segons quin tipus de projectes. I també una
altra dificultat afegida és la necessitat de cofinançament. Molts
dels projectes fan que el Consell de Mallorca en aquest cas
hagi d’aportar uns recursos econòmics que, com tots sabeu, no
tenim, ateses les mancances financeres que en aquests
moments tenen els consells.

Una segona conclusió seria la dificultat que tenim per fer
arribar els doblers dels fons a les entitats locals. En realitat com
a consells el nostre objectiu és fer arribar la major quantitat de
doblers i la major quantitat de fons, de finançament i de
projectes als ajuntaments. Nosaltres, per exemple, de tots
aquests projectes que jo he dit, només el programa (...) i les
Agendes Locals 21 serien projectes que estan tocant
directament els ajuntaments. Això fa que tenguem una certa
frustració, perquè ens agradaria poder fer arribar més doblers
als ajuntaments les entitats locals. 

Una altra conclusió que voldria significar és que per part
dels consells no hi ha cap tipus de participació en la definició
de les polítiques, en aquest cas de definició d’objectius per
fons europeus. L’actitud del Consell de Mallorca en aquest cas
és una actitud receptiva, contemplativa, i diria que un tant
passiva. Aquest paper està reservat per l’Estat sobretot, i per
les comunitats autònomes. Però nosaltres es tracta d’aprofitar
les oportunitats que hi hagi, però en cap moment tenim una
plataforma per fer arribar quines són les necessitats en aquests
moments que té l’illa de Mallorca, i de quina manera l’illa de
Mallorca, en aquest cas el Consell de Mallorca, podria aprofitar
uns fons d’uns projecte. Com dic, passa un tren, si et va bé, ets
a temps, i en aquells moments estàs preparat, puges al tren; i si
no, no puges i perds l’oportunitat. Aquesta és la sensació que
tenim un poc del que és tot aquest gran sac de doblers que
diuen que hi ha a BrusselAles.

També ens agradaria, com una altra conclusió, reclamar una
major involucració del Govern de les Illes Balears, en el sentit
de defensar i no només informar sobre les oportunitats que
puguem tenir els consells. Nosaltres com a Consell de Mallorca
creim que en aquest moment no tendria sentit duplicar unes
unitats administratives, crear uns macrodepartaments, que ens
costarien uns 150 o 200 milions de pessetes cada any, per fer
una cosa que està fent el Govern de les Illes Balears. Per tant
nosaltres creim que en aquest moment el paper del Govern de
les Illes Balears seria a través de la seva Conselleria d’Economia
fer-nos arribar totes aquestes oportunitats, i sobretot fer un poc
de coordinador de totes aquestes necessitats que tenim al
consell. Per tant sí que en aquest sentit és ver que sí, que rebem
informació puntual per part del Govern, i que hi ha una bona
coordinació, però que ens agradaria que, a més, es poguessin

defensar un poc més el paper dels consells dins l’accés a
aquests fons europeus.

I simplement per finalitzar, dir que tenim la sensació de fer
el possible, feim lo possible, però que sense dubte creim que
se’ns escapen moltes d’oportunitats, i que en aquest sentit el
camp de millora és molt elevat. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Ara passaríem al torn
d’intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Amer, té la paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Agrair en primer lloc la presència, i també les
explicacions que ha donat el Sr. Flaquer, conseller d’Hisenda
del Consell de Mallorca quant a la gestió d’aquests fons
europeus. Entenem que ens ha fet tot un seguit de projectes
importants i interessants en temes socials, en temes de formació
i també en temes mediambientals. Vàrem tenir l’oportunitat de
comptar ja amb la seva presència amb motiu de la comissió
també no permanent de balanç fiscal, on ja vostè va exposar
aquest dèficit important fiscal en relació a Espanya. Jo una
primera qüestió, ja que hem parlat en termes econòmics, una
primera qüestió que li plantejaria, també ens passa un fet
semblant, voldria que ens donàs la seva opinió, vàrem tenir
l’oportunitat també de tenir una compareixença important, el 8
de maig del 2001, del Sr. Maluquer, i ens parlava no just
d’aquest dèficit negatiu de Balears en relació a Europa, sinó de
diferents indicadors, però molt interessant un que anomenava
índex de retorn, definit un poc amb aquella relació del que rep
cada regió del pressupost comunitari, estimat, i allò que aporta;
i així parlava de diferents comunitats autònomes. De mitjana del
conjunt espanyol, parlava que rep Espanya quasi dues
pessetes de cada una que aporta -també podríem parlar en
euros, és la proporció-, rep el doble del que aporta; i Balears es
trobaria amb aquelles que tenen un dèficit més important, és a
dir que just rep 32 cèntims per cada euro, és a dir quasi la
meitat. Espanya rep el doble, i nosaltres quasi la meitat. Per
tant, dins un pressupost que així i tot consideram que és
important, i que hem de fer menció pel pes que pot tenir en
aquestes polítiques, en aquests projectes que vostè ens ha fet
menció que ja s’estan duent a terme, i per tant potenciar ens pot
permetre aquests projectes socials i mediambientals; però en tot
cas també voldria fer, aquesta seria una primera qüestió,
centrada en el tema econòmic, voldria saber la seva valoració,
la seva opinió. 

Per una altra part també, i en relació també a la qüestió que
hem plantejat als altres consells insulars, i que vostè dins
aquestes conclusions ha fet menció, és aquesta política de
coordinació i preocupació en tot cas per aquesta passivitat que
ens ha mostrat quant al Consell Insular, perquè trobam que té
un paper rellevant, i sobretot si tenim en compte que ens hem
d’anar acostant als ciutadans. Per tant un poc la pregunta aniria
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cap a la seva opinió en relació a un organisme, no tan sols de
gestió de fons europeus, sinó de política un poc d’aquesta
política europea, i quant a coordinació entre Govern, entre
consells insulars, i evidentment també arribar fins a aquesta
administració local.

Res més, com deia, agrair la seva presència i les seves
explicacions en nom del Grup Parlamentari Socialista. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. El Grup Parlamentari Popular vol
intervenir? Sra. Bennàssar. 

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Jo també vull agrair al Sr. Flaquer la seva intervenció i, com
sempre, sempre ve ben preparat, amb tota la informació, i veig
que tenen bastant de coses en marxa. Però m’han agradat molt
les conclusions. Jo crec que en aquesta comissió realment hem
d’intentar definir quin pot ser el camí cap al futur. Vostè ha dit
que tenen dificultats per accedir a aquests fons, per falta de
recursos humans. Jo no he pogut intervenir quan han parlat els
altres consells, que hi havia el Sr. Huguet; però jo els voldria dir
que la part de formació d’experts és súper important. Jo crec
que els tres consells insulars han de fer un conveni amb el
Govern, o fer qualque tipus de definició d’estratègia comuna.
Hi ha una delegació, hi havia el Centre Balears Europa a
BrusselAles, ara és una delegació del Govern. No sé les
diferències entre el que hi havia i el que hi ha ara quines són,
crec que seria interessant també que ens ho explicassin, però jo
crec que cada consell hauria de tenir allà gent que s’estigués
formant, perquè el món comunitari és complex en molt de
sentits; és complex no només pel seu funcionament normal,
habitual, sinó que té un component d’innovació que està en
permanent acció. Això significa que han d’explorar, han
d’explorar quins programes nous s’estan preparant, quines són
les tendències, allà, sobretot la gent jove, que sap ensumar i
sap navegar dins la xarxa, i sap... poden descobrir tot això, ho
poden fer; això ho fan altres països, ho fan altres regions. Jo
crec que això hauria de ser una cosa normal, que a la delegació,
al Centre Balears Europa, o delegació del Govern de les Illes
Balears, com es vulgui anomenar, hi hauria d’haver gent de les
tres illes, de les quatre illes si pot ser, vull dir que si hi ha
qualcú de Formentera, millor que millor; perquè aquestes
persones amb un parell d’anys de formació, quan tornarien
podrien contribuir i es podrien integrar dins l’administració dels
consells, però amb un coneixement de quines són les formes de
treball, i quines són les maneres de poder desenvolupar bé
aquests programes, o de poder accedir. Perquè vostè ha dit una
altra cosa que és súper important, segon punt, complexitat
administrativa. 

A l’hora de redactar projectes, hi ha fórmules. Quan un ha
fet un parell de projectes, un parell de parells de projectes, sap
com ho fan els altres; sap què és el que la Comissió vol llegir,
perquè el mateix projecte redactat d’una manera o redactat de
l’altra, te’l tornen, o a la millor l’integren i l’aproven. Això és
molt difícil fer-ho si no estàs per allà enmig, i si no tens un
contacte previ amb la Comissió Europea. A la Comissió Europea

si el projecte entre ja a dins el termini, ja no es pot tocar res.
Però hi ha un termini previ per sondejar si l’enfoc que se li està
donant és correcte. 

Un altre punt que vostè ha dit, la recerca de partners.
Aquesta recerca és un objectiu estrella de la Unió Europea,
perquè el que vol és que ens facem amics uns dels altres, que
ens coneguem. I l’única manera és que ens obliguin a tenir
socis. O sigui que, com més aviat ho farem, millor per tots. Com
més aviat farem rompre aquesta barrera, idiomàtica, lingüística,
de comunicació, de fer feina amb altres, abans, i quan tens fama
de ser un bon partner et criden de pertot, perquè això és un fet
demostrat.

I per una altra banda, jo crec que hi ha possibilitats cap al
futur. O sigui, si només miram amb la mesura, diguéssim, que
nosaltres som perdedors com a contribuents dels fons
comunitaris, estam perdent el temps, perquè realment les
polítiques i els programes i els projectes continuen; o sia que
nosaltres tenim poques possibilitats que ens canviï el nostre
perfil, el nostre marc, perquè el nostre PIB continua sent el que
és, i els criteris que ells tenen són els que són, o sigui que
mentre ens lamentam i tal i qual estam perdent oportunitats. 

O sigui, que jo crec que vostè ha fet un bon resum a les
conclusions i crec que sincerament el que correspon al Govern
és primer definir uns criteris i vostès han de voler participar, clar
que sí, i a la vegada vostès han de fer participar els ajuntaments
perquè si no sempre quedarem coixos, però hem de definir uns
criteris interiors de política europea i uns criteris exterior, i aquí
ho tenim tot confús, o sigui, realment jo li puc dir que en tres
anys que som aquí després haver estat cinc anys a Europa, li
puc dir que és una política europea trista i avorrida,
sincerament, no és una política europea ni optimista, ni amb
visió de futur, ni amb recerca, ni amb propostes, ni amb
reunions informatives on es pugui saber què es pot fer, on
podem accedir i que engresqui la gent, perquè per superar totes
aquestes dificultats que vostè ha anomenat vostès, el Govern
ha d’engrescar la gent, sinó un tira la tovallola abans de
participar.

O sigui, que jo crec que el Govern té una tasca molt seriosa
per fer, que crec que no l’ha feta. Els motius seran els que
siguin, però aquesta tasca, no l’ha feta, i vostès com a consells
pateixen aquesta manca de disseny d’estratègia, tant interior
com exterior, en polítiques de la Unió Europea.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bennàssar. Ara té l’ocasió de contestar o
contra-argumentar el Sr. Flaquer, del Consell Insular de
Mallorca.
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EL SR. CONSELLER EXECUTIU D’HISENDA I
PRESSUPOSTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
(Miquel Àngel Flaquer i Terrassa):

Gràcies, senyors diputats i senyores diputades. Bé, Sra.
Amer, en primer lloc nosaltres en el consell la veritat és que no
hem fet estudis, diríem, de la balança fiscal amb Europa; prou
ens basta (...) que tenim amb la trista balança fiscal amb l’Estat
espanyol, que ja no ens atrevim a anar a Europa. Per tant, en
aquests moments la veritat és que nosaltres podem arribar a
gestionar uns 400 milions de pessetes, o rebre fons per un valor
de 400 milions de pessetes d’Europa, però la veritat és que això
és molt poc, com a Consell de Mallorca, respecte del
pressupost total, que són 23.000 milions de pessetes. Realment
aquí tampoc no hem parlat molt de..., hem parlat del paper que
té el Govern de les Illes Balears i potser també hauríem de parlar
un poc del paper que té el Govern espanyol dins tot aquest
tema dels fons europeus.

Respecte a la segona pregunta, de la coordinació amb el
Govern, bé, jo crec que és millorable. Vostès ha dit “una actitud
passiva”; potser m’he expressat malament: no tenim una actitud
passiva, tenim una actitud contemplativa; no és el mateix. Vull
dir que nosaltres rebem informació, el que passa és que no
podem participar en el partit, vull dir que veim el partit però no
hi participam, i a vegades el que feim és apuntar-nos a coses.
Clar, això dóna una sensació que potser sí que ens falta una
certa cooperació i, en aquests moments, hem tengut reunions
amb el Govern i tal, però no podem fer arribar les necessitats
que tenim com a consells perquè els nostres representants, en
aquest cas a Europa, puguin fer arribar aquestes inquietuds.
Després hi ha un programa i sempre de pressa, corrent,
improvisadament, hem d’accedir a tots aquests programes.

Contestant a la Sra. Bennàssar, li he de dir que el problema
que tenim quan deia de la formació d’experts i tot això és un
problema molt pragmàtic. Vull dir que en el consell som pobres:
23.000 milions de pessetes, administrar misèria és el que fa el
Consell de Mallorca; per tant el que feim és treure el màxim
profit dels doblers. Quan jo deia que no té sentit crear una altra
estructura administrativa que dupliqui una estructura que ja té
el Govern de les Illes Balears, això significa que nosaltres ens
creim allò de no duplicar estructures, és a dir, quan hi ha una
estructura, com no duplicar competències? Nosaltres, si hem
d’invertir, hem de gastar 100 pessetes per aconseguir-ne 90,
això no és rendible; per tant, com que som pràctics no ho feim.
És vera que perdem les 90 pessetes, però en deixam d’invertir
100 perquè tenim moltes coses per fer i un poc aquesta és la
màxima. 

En el tema d’Europa, com que el fons als quals accedim són
escassos, en aquests moments tenim un departament que, un
poc a l’estil mediterrani, tenen una sèrie de persones
especialistes, que s’han especialitzat no sé com, que són les
encarregades d’aconseguir el màxim de projectes i d’aconseguir
el màxim de fons, però realment això no és una forma de
funcionar, en som conscients, però en aquest moment és la
forma més pràctica. Sí que és vera que podríem agafar i
començar a muntar macrodepartaments, i gent que viatja, i tal,
i qual, i és vera que per estar dins tot aquest, diríem, accés als

fons d’Europa has de ser allà; nosaltres hem rebut una sèrie de
conferències i tal del Govern de les Illes i la veritat és que estam
un poc espantats perquè ens diuen: “No, per aconseguir
doblers has de ser a BrusselAles, has de tenir uns lobbies , una
influència...”, i la veritat és que nosaltres en aquest moment,
això, no ens ho podem permetre.

Per tant jo crec que feim miracles. És a dir, aconseguir tot
aquest reguitzell de projectes que he dit, aconseguir tot això
amb els mitjans és miraculós, i realment els nostres
departaments de Promoció i Ocupació, que és el que
aconsegueix més, Serveis Socials, Medi Ambient i Cooperació
Local fan molta feina, una o dues persones dins cada
departament, i la rendibilitat que treim a aquestes persones és
altíssima, que això és l’important.

Quan deia que si volem accedir a finançament, nosaltres des
del Consell de Mallorca ens hi afuam, al finançament, o sigui,
allà on hi hagi doblers i mitjans econòmics per fer coses,
nosaltres ens hi tiram de cap. La veritat és que aquesta
sensació com a ciutadans que tenim que a Europa hi ha molts
de doblers, és vera, la tenim, però en aquest cas tampoc no
veim les fórmules de com fer-ho per aconseguir més doblers
que no siguin les que tenim.

Em parlava de la coordinació amb el Govern. Idò un poc el
que he dit a la diputada Sra. Amer que, bé, a nosaltres sí que
ens agradaria poder fer arribar les nostres necessitats al Govern
de les Illes Balears, perquè sobretot el 90% dels fons arriben
mitjançant el Govern de les Illes Balears, fer arribar aquestes
necessitats i augmentar la coordinació. L’element administratiu
que s’ha de crear per fer això, idò no sé exactament quin hauria
de ser, però sí que es pot millorar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Algun grup vol intervenir
finalment? Pel Grup Popular, la Sra. Bennàssar. Pregaria una
mica de rapidesa perquè hi ha una altra comissió, després.
Moltes gràcies.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Un minut. Vostè també ha dit que tenen la sensació que
quan passa el tren a vegades no el poden agafar. Jo li diré que
els projectes a vegades s’han de tenir preparats, perquè se sap
el que sortirà; un any o dos anys abans de fer una iniciativa
comunitària ja se’n parla, ja hi ha informació, i el que jo li he dit
de la Delegació del Govern a BrusselAles no és cap doll, vull dir
que allà hi ha una gent que fa feina. Aquesta gent pot ser una,
pot ser l’altra, per què no ha de ser que hi hagi representants
dels diferents consells?, perquè vostè no ha dit res de la
formació d’experts, però jo li puc dir una cosa: molt de mèrit
tenen, és vera, els que ho fan ara, els que vostès tenen amb poc
mitjans, pocs recursos, però es pot millorar. Quina dificultat hi
ha en el fet que uns tècnics del consell insular es desplacin a
BrusselAles en comissió de serveis, o amb una beca, o el que
sigui, per a un any o per a dos anys, el temps que sigui
necessari, si això ha de repercutir en el fet que vostès, com a
consell, puguin fer una millor gestió?
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Jo crec que això no és (...) tan complicat i era l’objectiu quan
el govern del Partit Popular va obrir el Centre Balears Europa a
BrusselAles. L’objectiu era aquest, poc personal fix, poques
despeses fixes i gent que anàs i vengués, perquè el que es
necessita és gent formada per poder accedir a un món que és
vera que és complicat, i a una administració europea que és
bastant complexa, però que si els altres hi participen també ho
podem fer nosaltres. 

O sigui que si vostès tenguessin projectes, una estratègia
dissenyada i projectes preparats, si només s’han de modificar
una miqueta un arriba a presentar-los d’hora. Ara, si s’han de
fer des del principi clar que s’arribar tard. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bennàssar. Sr. Flaquer, si vol afegir-hi res...

EL SR. CONSELLER EXECUTIU D’HISENDA I
PRESSUPOSTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
(Miquel Àngel Flaquer i Terrassa):

Afegir que estic d’acord en moltes de les afirmacions que ha
fet i que per això jo crec que, aprofitant la convidada d’avui,
crec que hi ha molta feina a fer en el que és la coordinació del
Govern i els consells i, sobretot, la potenciació des dels
consells de l’accés a aquests fons europeus. Jo crec que és un
tema que, si digués que les coses van bé, per la nostra part com
a Consell de Mallorca estaria dient una mentida. Crec que
podem millorar molt, crec que ens fan falta moltes d’idees i que
ens fa falta aire fresc i, per tant, en aquest cas és vera que tenim
una responsabilitat com a Consell de Mallorca, però també
potser ens aniria bé que des de fora ens pegassin una estirada.

Per tant estic d’acord en allò que ha dit de formació
d’experts i totes aquestes idees, però bé, és una àrea
susceptible de millora, de molta millora. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Bé, no havent-hi més
assumptes, aixecaríem la sessió, no sense donar les gràcies als
tres representants dels diferents consells insulars que han
vengut aquí i han fet la seva compareixença; en primer lloc el Sr.
Miquel Àngel Flaquer, conseller executiu del Consell de
Mallorca; la Sra. Carme Garcia i Querol, vicepresidenta del
Consell de Menorca; el Sr. Vicent Tur, vicepresident del Consell
d’Eivissa i Formentera, així com el seu assessor, Marc Costa
Tur, del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. 

Moltes gràcies.
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