Avui s’ha liquidat de manera definitiva el Consorci Formentera Desenvolupament
divendres, 21 de juliol de 2017 19:24

Avui divendres 21 de juliol de 2017 a les 12.00 hores s’ha reunit per darrera vegada la Junta
Rectora del Consorci Formentera Desenvolupament (CFd) a la sala d’Actes del Consell de
Formentera. En acabar el president Jaume Ferrer, i el conseller de Presidència, Bartomeu
Escandell han fet declaracions a premsa.

El president ha explicat que aquesta reunió, formada entre representants del Consell de
Formentera, els representants del Govern i els representants del Consell d’Eivissa, ha estat
convocada expressament per dissoldre el Consorci Formentera Desenvolupament, i així ho han
fet de manera definitiva.

El Consell de Formentera ha assumit, dins la seva estructura, la gestió del consorci, subrogant
els béns i obligacions. Així la institució insular té ara fins al 31 de desembre de 2019 de termini
per invertir els 4 milions d’euros que el consorci tenia per executar. Les inversions es
destinaran a recuperació de patrimoni, creació d’infraestructures de medi ambient i esports i
millora de nuclis urbans.

D’altra banda, dels préstecs pendents adscrits al CFd, el Govern balear assumirà el 100% d’un
de 5’1 milions d’euros, i el 70% d’altre d’1,9 milions d’euros. D’aquest darrer, és a dir, el d’1,9
milions d’euros, el Consell assumirà el 30%.

Per part seva el conseller de Presidència, ha declarat que amb la seva dissolució es compleix
la voluntat “de simplificar l’administració de Formentera i fer-la més eficient”.
Principals actuacions del consorci
El Consorci Formentera Desenvolupament es va crear l’any 2001 com un organisme capaç
d’aglutinar finançament, sobretot del Govern i del Consell d’Eivissa i Formentera, i fer
inversions per pal·liar el dèficit infraestructural de Formentera.

Entre els principals projectes que es varen dur endavant des del Consorci Formentera
Desenvolupament, el president ha volgut destacar la compra del terreny on ara s’ubica
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l’Hospital de Formentera, la compra del terreny on ara s’ubica el parc infantil de Ses Bardetes,
la compra del terreny on ara s’ubica la caserna de la Guàrdia Civil i la compra del terreny per
ampliar la plaça de Sant Francesc. A més també ha destacat la millora de carrers com el Major
de Sant Ferran, carrer Xaloc d’Es Pujols i carrer Ponent de la Savina, i l’arranjament de camins
com el de baix i el de dalt de Porto-Salè.

El CFd també fou el primer ens de Formentera que va donar subvencions per rehabilitar parets
de pedra seca i altres elements patrimonials així mateix també va fer soterrament d’esteses
aèries, entre d’altres actuacions. En els pressupostos d’aquest 2017 el Consell ja té reservada
una partida per tornar a donar subvencions per rehabilitació de patrimoni.
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