Jaume Ferrer es mostra insatisfet per l'aportació del Govern en el trasllat de residus
dilluns, 9 de novembre de 2015 21:41

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern Balear, Catalina Cladera, i el
director general de Pressuposts i Finançament, Joan Carrió, acompanyats pel president del
Consell de Formentera, Jaume Ferrer han fet la presentació dels Pressupostos de la CAIB del
2016 aquesta tarda a la seu del Consell de Formentera.

Catalina Cladera ha destacat que són uns pressupostos que aposten «pels serveis socials,
l'educació, la salut i les polítiques d'ocupació». Per part seva, el director general de
Pressuposts ha explicat que el Govern destinarà durant el 2016 «2,8 milions d'euros per iniciar
la construcció del Col·legi Públic de Sant Ferran». En el pressupost del 2017 es destinarà una
altra partida fins a arribar als 3,7 milions d'euros que es calcula serà el cost total del centre que
«esperen estigui enllestit per al curs escolar 2017-2018», segons ha afegit el director general.

El president del Consell de Formentera ha agraït als responsables balears que s'hagin
traslladat a l'illa per presentar els comptes, «un fet que no ha passat en els darrers 4 anys»,
segons ha assenyalat. Jaume Ferrer ha mostrat la seva satisfacció perquè els pressupostos
«per fi contemplin una partida per la construcció de l'escola de Sant Ferran», una petició que
des de feia anys ha demandat la institució insular i que estava fixada com a línia vermella
perquè Formentera doni suport a aquests pressupostos.

L'altra línia que s'havia marcat el Consell de Formentera però no s'ha complit del tot. El Consell
havia demanat que el Govern es fes càrrec del total de la despesa del cost del trasllat de
residus, valorat en devers 1 milió d'euros, i en els pressupostos de la CAIB només s'han
reservat 300.000 euros per aquesta despesa, per això, el president ha explicat que
«presentaran una esmena per demanar que es facin càrrec del cost total d'aquesta despesa».
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