Formentera aposta per mantenir una illa única i diferent i dotada de serveis pels residents

El plenari del Consell Insular de Formentera ha celebrat avui el primer debat polític sobre l'estat
de Formentera amb la intervenció de tots els partits polítics amb representació al plenari.
Aquest debat és de caràcter anual i s'ha de fer durant el primer semestre de l'any, tal com està
estipulat pel Reglament Orgànic del Consell (ROC). La primera exposició correspon al
president de la institució insular, Jaume Ferrer, que ha fet la seva presentació sobre la situació
general de l'illa, el balanç d'actuacions del Consell i les línies mestres de la seva acció de
govern de cara al futur en què volen mantenir "un model de preservació d'una illa única i
diferent".

El president ha destacat al seu discurs el gran impuls que s'ha donat al Consell d'Entitats i a la
participació ciutadana amb temes com la regulació de l'aparcament al port de la Savina, o les
sessions que s'han fet per tractar el canvi d'ubicació de l'estació marítima de Formentera al port
d'Eivissa. A més, Jaume Ferrer també ha apuntat el consens amb el qual es va iniciar la
legislatura al crear un document amb 14 projectes prioritaris fet entre tots els grups polítics.
D'altra banda, el president també ha parlat sobre la inclusió en el 2016 d'una part de la quantia
de les inversions que es destinaran als pressupostos participatius.

Pel que fa a la sentència que anul·la bona part de la disposició addicional de Formentera de la
llei de Costes el president ha lamentat que el partit popular hagi trencat el consens en un tema
tan important i ha demanat que aquesta situació "no es repeteixi". Sobre aquest tema Jaume
Ferrer ha dit "volem que es retornin les propietats als seus legítims propietaris, però que es
mantingui la protecció del litoral".

Consens per mantenir la ubicació de l’estació marítima

"Dins la unitat de consens que hi ha a Formentera amb el tema de que l'estació marítima de
Formentera a Eivissa no es traslladi", el president ha demanat al Partit Socialista, que "treballin
per aconseguir que el seu partit i la també socialista, la presidenta Francina Armengol, donin
suport a la petició del poble de Formentera per evitar el trasllat de l'estació". El mateix ha
demanat al PP perquè facin el possible perquè el seu partit recolzi que l'estació marítima es
quedi on està, ja que "amb aquest suport les possibilitats d'aconseguir el que aquesta illa
demana augmenten". Jaume Ferrer ha dit que espera "que facin el possible, com nosaltres
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farem, perquè així sigui".

Així mateix el president s'ha referit a la creació d'una Unitat d'Inspecció que es posarà en
marxa el pròxim mes. Aquesta Unitat inicialment estarà integrada per sis persones, dues d'elles
de la casa i quatre en mode de contractació temporal per sis mesos, segons ha explicat. El
president ha dit que l'objectiu serà "informar la ciutadania i denunciar els incompliments de les
normatives. Per tenir una illa que segueixi sent única és molt important treballar per una illa
ordenada".

El president també ha explicat els dos eixos fonamentals de la seva acció de govern:
"preservar un paisatge i una tranquil·litat úniques, per una banda, i proporcionar serveis per
millorar la qualitat de vida dels residents per una altra". I ha assegurat que tots i cada un dels
consellers i conselleres d'aquest govern treballen per enfortir aquests dos eixos. Seguidament,
els portaveus de tots els grups polítics han portat a debat la intervenció del president, que
finalment ha tancat el debat.

Un cop acabada la sessió i fins demà, dins l'horari del Registre general d'entrada, els grups
polítics poden presentar proposicions relacionades amb el debat de l'estat a Formentera, per
posteriorment convocar una altra sessió extraordinària en la qual es debatran i portaran a
aprovació les proposicions presentades per tots els partits polítics. La segona sessió tindrà lloc
el pròxim divendres a les 9.00 hores a la sala de Plens del Consell de Formentera.
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