El pressupost del 2016 dona llum verda a la regulació del fondeig a tot el litoral de Formentera
dimecres, 28 d'octubre de 2015 19:45

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i el vicepresident i conseller d'Hisenda,
Bartomeu Escandell, han presentat avui els comptes de la institució insular per al 2016. Un
pressupost, que en paraules de Bartomeu Escandell «segueix la línia del volum pressupostari
iniciada amb el pressupost de l’any 2012, i manté una estructura fixada al voltant dels 22
milions d’euros». En concret ascendeix a 22.275.000,00 euros, i és un 1,43 % superior al del
2015.

«Aquest pressupost atorga autonomia financera al Consell de Formentera, que compta amb
uns 12 milions de recaptació pròpia i 9 milions venen d'altres administracions com és la
Comunitat Autònoma i l'Estat», segons ha declarat el conseller. 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».

Projectes mediambientals
Entre els principals criteris d'inversió hi ha la protecció mediambiental, que es concreta en dues
propostes: la realització de l'inici del projecte per ordenar i protegir l’Estany des Peix, que
compta amb un pressupost de 60.000 euros, i també l'inici del projecte de regulació del fondeig
a tot el litoral de l’illa, que també compta amb una quantia de 60.000 euros. D'altra banda,
aquests comptes també cerquen solucions per millorar la mobilitat i fer-la sostenible,
«s'elaborarà un pla director de mobilitat, s'estudiaran solucions per maximitzar l’eficiència del
transport públic i s’implantarà el projecte de rutes verdes», segons ha enumerat el conseller.

El Consell de Formentera ha reservat dues partides per la rehabilitació dels elements
patrimonials que tindran usos culturals, com el far de la Mola al que destinarà 200.000 euros, i
la casa de Can Ramon a la que es destinaran 30.000 euros.

El Consell d'Entitats decideix
Com a novetat, s'ha creat una nova eina de participació per al Consell d’Entitats. «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'aquesta manera les entitats de l'illa ajudaran, com ja
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venen fent en els darrers anys, a decidir sobre els projectes més rellevants de Formentera,
segons ha explicat Escandell.

La millora serveis públics amb la creació del nou tanatori de Formentera, o l'obertura de
l'escoleta del camí Vell tot l’any són altres de les propostes que recullen els pressupostos de
l'any vinent.
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