Formentera celebra el Ple ordinari del mes de juliol
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El Ple del Consell de Formentera ha celebrat avui la sessió plenària ordinària del mes de juliol.
A la sessió s’ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració entre la CAIB i el Consell de
Formentera pel manteniment i funcionament de places de Centre de Dia de l’illa, per a
persones en situació de dependència. La consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada ha
reconegut que “signen aquest acord per responsabilitat política, tot i que hi ha un informe tècnic
desfavorable fet per la pròpia direcció del centre perquè no s’arriba a cobrir tota la despesa
d’aquests usuaris, i la diferència l’ha de posar el Consell”.

El Ple de la institució ha donat suport unànime a la proposta d'aprovació de les festivitats locals
per a l'any 2017. La consellera de Cultura, Susana Labrador ha informat que el pròxim any
2017 els dos festius locals seran 30 de maig, dia de Sant Ferran i 25 de juliol, festivitat de Sant
Jaume, Diada de Formentera.
Reducció consum energètic
D’altra banda, el Ple ha aprovat per unanimitat una proposició presentada pel grup popular
relativa a la regulació del termòstat, la calefacció a 21ºC i l'aire condicionat a 24ºC. La
consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha explicat que “donem suport a la proposta per
aplicar millores d’eficiència energètica, reduir el consum energètic i disminuir l’afectació del
canvi climàtic” i a més ha assenyalat que “significarà un estalvi econòmic”.

També han donat suport tots els grups a la proposició socialista relativa a tornar a donar el
servei periòdic de neteja i telèfon del Centre de Majors des Cap. Per últim, s’ha aprovat per
unanimitat una proposta transaccional per millorar l’ordenació de Cala Saona. La consellera de
Medi Ambient ha destacat que traslladarà l’acord plenari a les administracions competents,
Demarcació de Costes i Capitania Marítima, perquè “es millori la gestió de la zona, s’ordenin
les activitats i s’asseguri la seguretat de les embarcacions, però sobretot dels banyistes i
usuaris de les platges”.
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