Comencen a tractar-se els pressupostos participatius del 2018
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Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del Consell d’Entitats de Formentera a la Sala
de Plens del Centre de Dia. A la sessió s’ha donat compte davant els representants del teixit
associatiu de l’illa de l'execució dels projectes derivats dels Pressupostos participatius del 2017
i s’han posat les bases per començar a elaborar els Pressupostos participatius d’aquest 2018.
Les associacions representades han decidit el calendari per a presentar les propostes i han
conegut com es tramitaran aquestes.

Pressupostos 2018
A la sessió s’ha donat també compte dels tres projectes aprovats el 2017. D’aquests, el de
l’embarcació de vela adaptada ha estat ja adquirida i forma part de l’escola de vela, mentre que
els altres dos projectes, un parc infantil i un circuït de gent gran a Sant Ferran, han estat
consignats als pressupostos del 2018, ja que s’està a l’espera que els terrenys on s’ubicaran
passin a ser titularitat del Consell.

D’altra banda, el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell ha explicat els pressupostos de la
institució per a aquest 2018, uns números que ascendeixen a 26.860.000 euros. Per tercer any,
serà el Consell d’Entitats l’encarregat de decidir a on es destina el 10% del pressupost
d’inversió, que per segon any ascendeix a 325.000 euros.

Així mateix, s’ha acordat que les associacions tindran de termini fins el 23 de març per a
presentar projectes. Les entitats rebran tota la informació necessària per a evitar duplicitat en
projectes que ja estiguin contemplats en els pressupostos del 2018, així com notificació de les
competències i serveis del Consell de Formentera per tal d’adequar els projectes que vulguin
presentar.

Tots els projectes presentats es sotmetran a una anàlisi de viabilitat i després es farà un retorn
d’aquest estudi al Consell d’Entitats per tal que abans del mes de maig es pugui decidir el
procés per a seleccionar els projectes que s’acabaran escollint.

A dia d’avui, hi ha 104 associacions inscrites al registre d’entitats ciutadanes per les 96 de l’any
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passat, mentre que les associacions que conformen el Consell d’Entitats han passat de les 71
del 2017 a les 78 d’enguany.
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