El Ple de Formentera aprova un pressupost de 23,8 milions d’euros per al 2017
dijous, 24 de novembre de 2016 20:05

El Consell de Formentera ha aprovat inicialment avui el pressupost per a l'any 2017, amb els
vots a favor de Gent x Formentera i Partit Socialista, l'abstenció de Compromís i el vot en
contra del Partit Popular. La presentació de la proposta ha anat a càrrec de Bartomeu
Escandell, conseller de Presència i d'Hisenda, que ha explicat que "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".

Escandell ha remarcat com a novetat dins el pressupost de despeses "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."

L’endeutament actual del Consell de Formentera és zero, però aquest fet es veurà condicionat
per "subrogar el préstec del Consorci Formentera Desenvolupament (CFd)".

Sobre les inversions, Escandell ha destacat "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".

El Partit Popular ha criticat que no s'hagi "produït una rebaixa dels impostos", per mitjà del
portaveu José Manuel Alcaraz. El Partit Socialista l'ha definit com uns pressupostos "que fa
efectiva una visió de l'illa molt similar a la seva i que incorpora partides per propostes que
l'equip de govern ha recollit, com el camí segur de Sant Francesc al camp de futbol", segons ha
declarat Ana Juan, portaveu del grup. Per la seva banda, Compromís, ha destacat que el
pressupost "té moltes coses bones però altres que no ho són tant", per la qual cosa s'ha
abstingut.

Altres acords
En la sessió d'avui, també s'ha acordat per unanimitat el conveni amb el Grup d'Acció Local pel
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desenvolupament pesquer d'Eivissa i Formentera i, a iniciativa del Partit Socialista, també per
unanimitat, la celebració anual d'una jornada per explicar a les associacions instruccions per
tramitar les subvencions.

També s'ha aprovat, amb els vots a favor de tots els grups excepte el Partit Popular, que s'ha
abstingut, el nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes, tot i que ha quedat
per més endavant la denominació definitiva de la zona industrial.

Compareixença de Sònia Cardona
Aquest Ple de novembre ha comptat amb la compareixença de Sònia Cardona, consellera de
Participació Ciutadana, que ha explicat que el seu objectiu "és aconseguir que la participació
sigui un mètode i una estratègia de treball per a la presa de decisions en aquesta institució".

Cardona ha indicat que "s'està aconseguint que la participació a Formentera serveixi perquè el
teixit social influeixi en la presa de decisions públiques", i ha destacat els processos per a
l'elaboració dels pressupostos participatius i per a la ubicació de l'estació marítima a Eivissa",
com els processos participatius més destacats d'enguany.

Cardona ha recordat que existeixen 96 associacions inscrites al Registre d'Entitats i que per
facilitar els processos s'han fet millores de so i de material informàtic al Casal d'Entitats.
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