La competència de promoció turística es transferirà durant el 2017
dilluns, 3 d'octubre de 2016 14:10

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha presidit la Conferència de Presidents
que ha tengut lloc avui matí Formentera. La trobada a la qual han assistit Francina Armengol, el
vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Gabriel Barceló, el president del
Consell de Formentera, Jaume Ferrer, el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, la
presidenta del Consell de Menorca, Maite Salord, i el president del Consell d’Eivissa, Vicente
Torres, ha començat a les 10.30 hores a la sala de Plens del Consell de Formentera. A la
reunió també han participat la consellera de Presidència, Pilar Costa i el director general de
Relacions Institucionals, Josep Enric Claverol.
Â
Després de l’encontre la presidenta Armengol ha anunciat un dels acords al que han arribat,
“que la competència de promoció turística estarà transferida als consells al llarg del 2017”. En
aquest sentit, el president del Consell de Formentera ha declarat que esperen que “la
competència es transfereixi quan abans millor, però també lo millor dotada possible”. Jaume
Ferrer ha mostrat el seu desig de que no tornin a incórrer en errades com les succeïdes en
l’anterior legislatura que varen impossibilitar que els consells, a excepció de l’evissenc,
acceptessin la transferència.

Pressupostos
D’altra banda, la presidenta ha destacat que “el finançament (estatal) de les illes balears és
absolutament injust amb els ciutadans de les illes”, i que “encara no tenim el sostre de despesa
ni de dèficit”. Armengol ha explicat que faran un pressupost amb un plantejament de dèficit del
0.5% i “seguirem invertint en qüestions prioritàries com salut, educació i serveis socials”. A
més, ha anunciat que “intentarem millorar el finançament dels consells per al 2017”. El
president del Consell de Formentera ha destacat que els pressupostos de la comunitat són molt
importants per poder redactar els de les corporacions insulars. I sobre l’anunci de la presidenta
l’ha considerat positiu pels consells, “ja que que ens possibilitaran tenir algun increment en els
nostres pressupostos”.

La conferència de presidents es fa de forma rotativa a cada una de les illes. Aquesta és la
tercera d’aquesta legislatura, i la primera d’aquest mandat que es fa a Formentera.
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