El Ple del Consell de Formentera aprova els pressupostos del 2016
divendres, 30 d'octubre de 2015 12:38

Avui s'ha celebrat al Consell de Formentera el Ple ordinari del mes d'octubre. La propostaÂ
d’aprovació inicial dels Pressupostos Generals del Consell Insular de Formentera per a
l’exercici 2016 ha estat un dels punts més destacats de l'ordre del dia. El conseller d'Hisenda,
Bartomeu Escandell, ha defensat els comptes de la institució per al pròxim any, que
ascendeixen a 22.275.000,00 euros, i és un 1,43 % superior al del 2015. Escandell ha destacat
que són uns pressupostos que segueixen, en la mateixa línia que els darrers exercicis, amb
«l'aposta per oferir un servei públic de qualitat a la ciutadania de l'illa».

Medi ambient i mobilitat
El responsable d'Hisenda també ha explicat els projectes que es duran endavant durant el
2016, entre els quals ha destacat els mediambientals: «L'inici del projecte per ordenar i protegir
l’Estany des Peix, i l'inici del projecte de regulació del fondeig a tot el litoral de l’illa». L'aposta
per la mobilitat sostenible amb la creació del pla director de mobilitat i la rehabilitació
d'elements patrimonials també han estat destacats dins els projectes de la part inversora, per
part del conseller.

Participació ciutadana
Com a novetat, Escandell ha explicat que «el Consell d'Entitats decidirà a quin projecte o
projectes es destinarà el 10 per cent del pressupost d'inversió, és a dir 250.000 euros». D'altra
banda, el responsable d'Hisenda ha declarat que en vista al 2016 la institució continua amb la
baixada dels tipus impositiu, que en el pròxim exercici repercutirà als immobles urbans, sobre
els que el tipus impositiu baixarà del 0,85 al 0,80. Tot i això, segons ha destacat Escandell «es
segueix amb l’increment de la recaptació a causa de l’aflorament d'elements ocults que no
tributaven fins que s’han produït millores en la inspecció».

Rebuig de l'oposició
Els partits de l'oposició no han donat suport als comptes per diferents motius. El portaveu del
Partit Popular, José Manuel Alcaraz, ha declarat que el seu partit no donarà suport als comptes
i presentarà al·legacions «per demanar que baixin els impostos». El conseller del grup
socialista, Rafael Ramírez ha explicat que «tampoc donarem suport als pressupostos per un
tema de formes», ja que ha dit que els hagués agradat consensuar algunes partides. La
portaveu de Compromís amb Formentera, Cristina Costa, s'ha mostrat «d'acord amb les línies
generals dels pressupostos», però ha assegurat que «ells hagueren prioritzat altres projectes».
Finalment el pressupost s'ha aprovat amb el vot a favor de l'equip de Govern i en contra dels
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partits de l'oposició.

Cercar fons per comprar Espalmador
En la sessió s'ha aprovat per unanimitat una moció conjunta de tot el plenari derivada de la
proposta del Partit Popular per cercar fons de forma conjunta amb el Govern Balear i el Govern
de l'Estat per a la compra de l’illa de s’Espalmador, així com garantir que la seva protecció sigui
efectiva. El conseller, Bartomeu Escandell, ha explicat que és una qüestió d'interès general i
que per això era necessari el suport de tots els grups. El conseller també ha declarat que
demanarà que «es faci un control efectiu perquè la protecció de l'illa d'Espalmador sigui real».
Els altres tres grups municipals han donat suport a aquest argument.

Unanimitat
En la sessió plenària també s'han aprovat altres tres propostes per unanimitat. Una relativa a la
publicació a la pàgina web del Consell de Formentera de l'agenda del president i dels
consellers. Altra relativa a l’establiment d’un conveni de col·laboració amb la Gestora de
Concerts per a la Contribució als Serveis d’Extinció d’Incendis, que té per objectiu millorar el
servei d'incendis. Així mateix, s'ha donat el vistiplau a la concertació d’un conveni per elaborar
la Carta Arqueològica Subaquàtica de Formentera. Un document, que segons ha explicat la
consellera de Patrimoni, Susana Labrador, «localitza i descriu els bens arqueològics
submergits, iÂ serà de gran utilitat per poder protegir-los».
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