El pressupost de Formentera per al 2017 supera els 23 milions d’euros
dimarts, 22 de novembre de 2016 20:32

El president del Consell de Formentera Jaume Ferrer, i el conseller d’Hisenda, Bartomeu
Escandell, han presentat avui els pressupostos de la institució del 2017 a les 11.00 hores a la
Sala de Plens del Consell de Formentera. El pressupost de la institució pel 2017 ascendeix a
23.815.000 euros, sent un 6,91% superior al del 2016 que ascendia a 22.275.000.

Context econòmic
El pressupost per a l’any 2017 s’emmarca dins d’un context econòmic internacional d’una
dificultat extrema per poder predir cap a on pot evolucionar l’economia mundial. Per a l’any
vinent, tret d’algun imprevist més, les previsions econòmiques indiquen una desacceleració del
creixement del Producte Interior Brut d’Espanya i de l’Eurozona. Tot i això, Eivissa i Formentera
segueixen al capdavant del creixement econòmic del conjunt de les illes, seguint la tònica dels
darrers anys.

Pressupost de despeses i ingressos
Com a novetat dins el pressupost de despeses destaca la creació del nou servei d’inspecció
que suma a l’equip de controladors de mobilitat. També destaca en aquest capítol les millores
en l’equip de socorrisme, bombers, escola de música, escoleta i col·lectius de neteja i
d’auxiliars administratius.

Pel que fa a l’endeutament actual és zero, però es preveu una partida per subrogar el préstec
del Consorci Formentera Desenvolupament (CFd) amb BMN. Pel que fa al pressupost
d'ingressos continua la previsió d’increment de la recaptació degut a l’aflorament d'elements
ocults que no tributaven fins a que s’han produït millores en la inspecció.

Inversions
Pel que fa als criteris d’inversió destaca la millora dels nuclis urbans i turístics de l’illa, els noves
solucions de mobilitat sostenible i de millora mediambiental, la rehabilitació d’elements
patrimonials en desús i que es continuarà amb l’impuls de la participació per mitjà del Consell
d’Entitats de Formentera així com millorant els serveis públics. Per la primera fase de millora
del nucli des Pujols hi ha reservada una partida de 2.150.000 d’euros i per ordenar i protegir
l’Estany des Peix una de 100.000 euros. Així mateix, per la rehabilitació del far de la Mola per a
usos culturals es destinaran 100.000 euros i per al funcionament ordinari i Participació del
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Consell d’Entitats en la realització del capítol d’inversions del pressupost hi ha reservada una
partida de 325.000 euros.
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