El Ple del Consell aprova el Pla de gestió del Patrimoni cultural
divendres, 28 d'abril de 2017 21:55

Avui s’ha celebrat la sessió ordinària del mes d’abril del ple del Consell de Formentera. A l’inici
ha tengut lloc la presa de possessió del seu càrrec com a conseller electe de les llistes del PP
de Formentera, d’Enrique Llorens Folgado, que substitueix a Gabriela Mayans.

Seguidament, una de les propostes que ha tengut el suport de tots els grups polítics ha estat
l’aprovació del Pla Insular de gestió del Patrimoni cultural de Formentera 2017- 2019 que ha
defensat la consellera de Patrimoni, Susana Labrador. El pla insular de gestió del Patrimoni
Històric té com a objectius establir el conjunt d’actuacions i prioritats per conservar i difondre el
patrimoni històric.

A la sessió també s’ha donat el vistiplau de la proposta d'aprovació de les xifres de població a 1
de gener de 2017, que segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, és
de 12.905 habitants.

La proposició del partit socialista relativa al manteniment de les pistes d'Es Cap també ha rebut
suport unànime de tot el ple, el conseller d’Infraestructures, Rafael González, ha assegurat que
arranjaran la tanca i revisaran l’estat de les instal·lacions per si hi ha alguna deficiència més.

Petició de rectificació
En la part final del ple, el president Jaume Ferrer, a pregunta del PP, ha explicat que els
contractes adjudicats a les l’empreses Regioplus Consulting i Consultores de Políticas
Comunitarias s’han fet amb “diligència”.

El president s’ha mostrat molt molest amb José Manuel Alcaraz per haver fet publicacions a les
xarxes socials com aquesta: “En Formentera vivimos en la era digital, y no, no es por las
nuevas tecnologías, que son un desastre, digital por el dedo de Jaume Ferrer. Venga contratos,
adjudicaciones etc. a dedo a amigos y familiares”. Si no rectifica, anirà als tribunals per posar
una querella per calumnies, segons ha explicat el president.
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