Formentera destinarà 630.000€ al sector empresarial més afectat per la crisi

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer i la presidenta del Govern, Francina
Armengol, han presentat avui el Pla de Mesures d’Acompanyament als sectors afectats per la
covid-19 a l’illa de Formentera. A la trobada han estat també presents la vicepresidenta i
consellera d’Emprenedoria i Comerç, Ana Juan, i el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu
Escandell.

Avui aprofitant la visita de la presidenta Armengol a Eivissa s’han reunit les representants del
Consell de Formentera i del Govern balear per poder treballar els convenis d’ajudes al sector
perquè s’adaptin a les necessitats de Formentera. Entre les dos administracions es destinaran
630.000€ per treure unes convocatòries amb ajudes per al sector empresarial més afectat per
la crisi, segons ha explicat Alejandra Ferrer després de la trobada amb Armengol. Aquestes
ajudes es gestionaran directament des de la institució insular, ja que és en paraules de la
presidenta balear “qui millor coneix la realitat de Formentera i qui millor s’ajustarà a les
necessitats que hi ha a l’illa”.

Les dues institucions signaran dos convenis, un com a Consell i altre com a Ajuntament. El
Govern balear aporta dins aquest pla de xoc, 15M d’€ per als convenis amb els Consells i 10M
d’€ per als convenis amb els Ajuntaments. A Formentera li corresponen per part de l’executiu
autonòmic 210.000€ com a Consell i 105.000€ com a Ajuntament, per la seva part el Consell de
Formentera aportarà les mateixes xifres com a Consell i Ajuntament, el que farà que la quantia
total de les ajudes al sector productiu de Formentera siguin de 630.000€.

Alejandra Ferrer ha explicat que des del Consell de Formentera estam treballant des que va
començar aquesta pandèmia per poder ajudar a les famílies, i també al petit sector empresarial
. “Pensam que hem d’estar al costat del sector més afectat per la crisi, sobretot en un moment
en què s’han hagut d’implementar unes mesures molt restrictives per poder millorar la situació
sanitària i poder poc a poc tornar a recuperar les nostres llibertats i activitat econòmica”,
segons ha destacat la presidenta.

Tot i això, la presidenta de Formentera ha assegurat que “les ajudes tindran en compte els
negocis o autònoms afectats per les noves restriccions, però també els que s’han pogut veure
afectats per la crisi econòmica després d’una temporada curta i a les portes d’altra que encara
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no sabem ni com, ni quan començarà”.

1 de febrer 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

2/2

