Formentera demana un replantejament de la connexió amb Dénia
divendres, 15 d'abril de 2016 19:25

El Ple del Consell de Formentera ha celebrat avui la segona sessió del debat sobre l'estat de
Formentera. A la sessió s’ha aprovat per unanimitat la proposició de Gent per Formentera per
“instar a les administracions competents a estudiar el replantejament de la línia directa amb
Dénia en les condicions en què s'ofereix actualment, vist l'impacte negatiu en el model d'illa
sostenible i segura que volem”. Així ho ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González,
“vist que només es dona servei durant la temporada alta, el vaixell no porta mercaderies però sí
vehicles que ajuden al col•lapse de l’illa”, segons ha declarat. El conseller ha recordat que
Formentera es l’únic port que no compta amb la declaració d’una línia d’interès general que
connecti amb la Península i espera que “amb aquest acord de ple tinguem més força per
millorar aquesta connexió”.

Energies renovables

El Ple també ha aprovat per unanimitat la proposició de Gent per Formentera per “instar al
Consell a encarregar un projecte que planifiqui la substitució progressiva d'energies
convencionals per energies renovables als edificis públics del Consell”. La consellera de Medi
Ambient, Daisee Aguilera, ha explicat que “s’identificaran les possibilitats de millora en tots els
edificis i instal•lacions públiques perquè quan el Govern doni les ajudes sigui més fàcil l’adhesió
de Formentera”. A més la consellera ha anunciat que “es destinaran una part de recursos
propis via pressupostos generals o a través de projectes que formin part del pressupost de
pressupostos participatius a potenciar les energies renovables”.

En aquest sentit, tots els grups polítics del plenari també han donat suport a la proposició del
Grup Socialista per “instar al Consell a treballar de forma conjunta amb el Govern balear per
aconseguir que Formentera sigui una illa sostenible energèticament”.

Millores prestacions serveis administració central

D’altra banda, el Ple del Consell Insular de Formentera ha tornat a sol•licitar al Govern de
l'Estat que millori la prestació de serveis administratius de la seva competència a l'illa de
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Formentera, “prioritàriament els serveis de l'Agència Tributària, la Tresoreria General de la
Seguretat Social, de la Prefectura de Trànsit, del servei d'expedició de passaport, estrangeria,
entre d'altres”, segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell. Tots els
grups polítics han donat suport a aquesta proposició de Gent per Formentera.

També s’ha donat suport unànime a “instar al Consell a adaptar la sala d'actes de l'edifici del
centre de dia perquè pugui acollir les sessions plenàries d'aquest Consell i dotar-la amb les
millores tecnològiques necessàries per a la seva realització”. El conseller de Presidència,
Bartomeu Escandell, ha explicat que la sala d’actes del Centre de Dia, la Magic Box, “és un lloc
sense barreres arquitectòniques i que pot oferir millores tecnològiques tant per als consellers,
com per introduir la possibilitat de poder retransmetre els plens en directe”.

Els grups polítics han aprovat per unanimitat la proposició del Partit Popular per “instar al
Consell a millorar les freqüències del transport públic entre la Mola i la resta de Formentera”. El
conseller de Mobilitat, Rafael González, ha afegit que han donat suport a la proposició i que
tractaran que les millores del transport públic “no siguin només en aquella zona sinó per tota
l’illa”.

Millores a nuclis urbans

El Ple del Consell també ha donat suport per unanimitat a la proposició per instar al Consell a
que segueixi treballant per fer millores a Sant Ferran, Es Pujols, Ses Bardetes, Es Ca Marí i la
Savina.

D’altra banda, tots els grups municipals han votat a favor de la proposició socialista per “instar
al Consell a modificar l'horari d'inici, fent-se en horari de tarda, del Ple Extraordinari sobre
l'estat de Formentera”.

Habitatge

Cal destacar també que el ple ha aprovat unànimement, la proposició de Compromís amb
Formentera, fusionada amb la dels socialistes i que segons ha explicat la consellera de
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Territori, Alejandra Ferrer, ha quedat així redactada “instar al Consell que conjuntament amb
l'IBAVI realitzin un estudi sobre la vivenda a Formentera, i les seves solucions a les seves
necessitats concretes i a impulsar un pacte social per la vivenda”.
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