Jornada «Experiències en la gestió dels fons en el marc del Pla de
Recuperació per a Europa», cloenda del cicle formatiu sobre l’Estratègia
d’Inversions de les Illes Balears i la seva execució en el marc del Pla de
Recuperació per a Europa
Auditori Centre Empresarial Son Espanyol, Parc Bit (C/ de Laura Bassi s/n), Palma
Dilluns 16 de maig de 2022

PROGRAMA
8.45 h

Registre de participants
Presenta i modera la jornada: Lluís J. Segura Ginard, director de
l’Institut d’Estudis Autonòmics.

9.00 h

Obertura de la Jornada
Mercedes Garrido Rodríguez, consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears

9.15 h

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: evolució i
perspectives
Jorge Fabra Portela, subdirector general de Programació del Pla de
Recuperació i Resiliència del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

9.45 h

Taula rodona
El punt de vista de les administracions insulars i locals: principals
reptes i dificultats
• Javier de Juan Martín, conseller de Presidència del Consell de
Mallorca
• Laura Ruiz Mercadal, directora insular de Promoció Turística i
Fons Europeus del Consell de Menorca
• Vicente Roig Tur, conseller de Presidència i Gestió Ambiental
del Consell d’Eivissa
• Bartomeu Escandell Tur, conseller d’Economia, Hisenda i
Serveis Generals del Consell de Formentera
• Antoni Salas Roca, president de la Federació d’Entitats Locals
de les Illes Balears
• Óscar M. Cereijo Méndez, coordinador general del govern
municipal de l’Ajuntament de Palma

11.00 h

Torn obert de paraules

11.30 h

Pausa cafè

12.00 h

Taula rodona
Experiències de les comunitats autònomes en la gestió dels fons
provinents del Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència
• Joan Carrió i Vidal, director de l’Oficina de Planificació i
Coordinació d’Inversions Estratègiques del Govern de les Illes
Balears
• Juan Ángel Poyatos León, director general de Coordinació de
l'Acció del Govern de la Generalitat Valenciana
• Matilde Villarroya Martínez, secretària d'Afers Econòmics i
Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya

13.00 h

Torn obert de paraules

13.30 h

Cloenda de la jornada
Miquel Company i Pons, conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura del Govern de les Illes Balears

Període d’inscripció: del 4 al 12 de maig.
Modalitats d’assistència:
L’assistència a la jornada es pot realitzar de manera presencial a l’auditori o
seguir per videoformació per l’aplicatiu ZOOM.
Us demanam que només us inscriviu a una de les dues modalitats d’assistència.
Completat l’aforament de l’auditori, els assistents que quedin en llista d’espera
rebran igualment l’enllaç per a connectar-se per videoformació.
Aquesta jornada no preveu la modalitat d’inscripció de darrer minut.
El personal al servei de la CAIB ha d’inscriure’s a qualsevol de les dues modalitats
al Portal de Serveis al Personal.
La resta de personal al servei d’altres administracions s’ha d’inscriure segons la
modalitat que sol·licitin:
- Modalitat presencial
- Modalitat videoformació
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