Els pressupostos de la comunitat per al 2021 destinen més de 18 milions d’euros a Formentera

Avui s’ha celebrat la roda de premsa de presentació dels pressupostos de la comunitat a l’illa
de Formentera. A la presentació han assistit la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer i la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern, Rosario Sánchez, juntament amb la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, i el director de Pressuposts del
Govern, Joan Ignasi Morey i el conseller insular d’Economia, Hisenda i Serveis Generals,
Bartomeu Escandell, així com els 3 vicepresidents del Consell, Ana Juan, Susana Labrador i
Rafael Ramírez. Abans de la roda de premsa han mantingut una reunió de feina.

Segons han explicat des del Govern els pressuposts de la CAIB per al 2021 situen la despesa
territorialitzada a Formentera en els 16,07 milions d’euros. D’aquesta xifra, la meitat correspon
a l’aportació al Consell insular, de 8,75 milions de transferències corrents i 3,32 milions de
transferències de capital. Les inversions a l’illa provinents de les conselleries del Govern de les
Illes Balears i de les empreses i entitats del sector públic autonòmic sumen 3,99 milions per a
2021. A més, durant la tramitació parlamentària dels pressuposts, s’han acordat diverses
millores dels comptes a través de les esmenes presentades per la diputada Sílvia Tur que
augmenten de forma addicional la inversió a Formentera en 2,3 milions d’euros per a 2021.

Per la seva part, la presidenta Alejandra Ferrer ha destacat que especialment durant aquest
any ple d’incerteses “totes les administracions hem d’anar a una per ajudar a les persones,
famílies i empreses més vulnerables i més afectades per la crisi sense deixar de banda la
protecció del territori i del medi ambient”.

Pel que fa als principals projectes que el Govern finançarà a Formentera, Alejandra Ferrer ha
destacat la creació d’uns habitatges de protecció oficial a Sant Ferran, projectes de millora
mediambiental o de creació del futur museu, pel que ha demanat “més celeritat”. Així mateix,
Ferrer ha recordat el compromís del govern central i balear de rebre finançament per a un
projecte de reforma de nuclis turístics consolidats i ha demanat que “el projecte de segona fase
de reforma des Pujols sigui un dels que s’inclogui dins dels projectes finançats amb fons
europeu”.

La consellera Rosario Sánchez ha destacat que aquests segons pressuposts de la legislatura,
“els primers des de la irrupció de la pandèmia que ha sacsejat el món i la nostra comunitat”,
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aporten “estabilitat i confiança” davant les incerteses de l’actual conjuntura i neixen “amb un
esforç públic excepcional” davant l’actual “situació d’emergència”.

Inversions
Pel que fa a les inversions segons han explicat des del Govern destaquen principalment les
actuacions mediambientals i en infraestructures hidràuliques, com la prova pilot del sistema de
dipòsit, devolució i retorn d’envasos d’un sol ús, amb mig milió d’euros, les partides per a la
redacció dels projectes d’ampliació i millora de la depuradora de Formentera i de tramitació,
adequació i millora de l’emissari de la dessaladora de Formentera, i per a millores dels
col·lectors de les estacions de bombament d’aigües residuals de l’illa.

Al sector agrari, es treballa en el projecte de regadius sostenibles amb aigües regenerades per
a les Balears, a finançar principalment amb els nous fons europeus i amb una inversió prevista
en obres a Formentera d’uns 600.000 euros entre 2021 i 2023, per a modernitzar les
infraestructures de reg agrari. A més, els pressuposts inclouen la partida de suport a les
despeses de funcionament dels escorxadors.

Així mateix, en relació a les inversions, per a 2021 es preveu l’inici de la construcció d’una
promoció d’habitatge públic a Sant Ferran de 12 habitatges de protecció social.

A l’àmbit sanitari, Salut preveu per a 2021 la creació de la base del 061 per a l’illa de
Formentera, un servei pel qual ha reservat 1,2 milions i que disposarà de tres unitats mòbils de
guàrdia (una ambulància de suport bàsic, una d’altra avançada i una unitat de transport sanitari
no urgent, per a trasllats programats), recursos que es podran ampliar en funció de les
necessitats.

També es preveuen inversions en matèria de transició energètica i innovació, com les
subvencions per inversions fotovoltaiques per a les administracions públiques, per a inversions
en Comunitats Energètiques o per a inversions, a l’àmbit del comerç, per a la millora dels
mercats municipals. En matèria de cultura i patrimoni, es preveuen partides per a la Fundació
Museu i Centre Cultural Formentera, el Museu de Formentera i els actes de la Diada de les Illes
Balears.
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