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Victòria Alsina i Daniel Camós, nous
delegats del Govern als EUA i a
França
L'executiu preveu reobrir les oficines de Washington i París abans que acabi l'any
malgrat el pols amb Borrell

El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, a la delegació de Brussel·les | ACN

La politòloga Victòria Alsina dirigirà la Delegació del Govern als Estats Units, que s'instal·larà a
Washington, i l'economista i enginyer industrial Daniel Camós, la de França, amb seu a París.
Aquesta és la decisió que ha pres el jurat del concurs públic organitzat pel departament d'Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que ha escollit Alsina d'entre 57 candidatures
presentades, i Camós d'entre 39.
En els propers dies el Govern publicarà el nomenament dels dos nous delegats, permetent així la
posada en marxa de la reobertura de les delegacions dels Estats Units i França, tancades l'any
passat amb l'aplicació de l'article 155. Tornaran a estar actives a finals d'any, malgrat el recurs
que ha presentat el govern espanyol per ordre del ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell.

La selecció s'ha fet "seguint un criteri meritocràtic, tenint en compte les habilitats i l'experiència
professional dels aspirants", segons un comunicat . Després d'una primera selecció d'entre tots
els candidats, el jurat va realitzar cinc entrevistes personals per cada plaça la setmana passada.
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El conseller Ernest Maragall, en declaracions facilitades en el mateix comunicat, ha destacat l'alt
nivell de les candidatures presentades i ha considerat que aquest primer concurs públic per
escollir els delegats del Govern a l'exterior "servirà d'exemple per futurs processos". "Un
procediment que té per objectiu detectar i promoure el talent català amb experiència internacional,
amb la voluntat de seguir aplicant les millors pràctiques en l'acció exterior i continuar avançant cap
una administració moderna, meritocràtica i transparent", destaca el text.
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