Formentera aprova el conveni amb l’IBISEC per a la construcció d’un nou CEIP i una escoleta a Sant Ferra

El Ple del Consell Insular de Formentera ha donat avui el vistiplau a la Proposta d'aprovació del
conveni amb l'IBISEC per a la construcció de l'escola i l’escoleta de Sant Ferran. Aquest tràmit
és previ a la signatura d’aquest conveni entre Govern i Consell que permetrà la licitació o l’inici
de les obres, de les que s’encarregarà l’IBISEC en la seva totalitat. El Consell de Formentera
finançarà amb recursos propis la construcció de la futura escoleta, que suposa un 16% d’un
muntant total de 6.900.445,37 € (IVA inclòs).

La consellera d’Educació, Susana Labrador, s’ha mostrat satisfeta amb el suport unànime del
plenari a l’aprovació del conveni per a la construcció dels futurs CEIP i escoleta de Sant Ferran,
“dues infraestructures de vital importància que permetran dotar aquest poble de les
infraestructures educatives que es necessiten”.

Així mateix, també ha comptat amb el consens del plenari l’aprovació inicial del Pla d'Igualtat
entre dones i homes de Formentera 2019-2022. Les dues propostes han estat aprovades amb
els vots a favor de tots els grups polítics representats a la cambra.

La consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, ha destacat la importància de l’aprovació
inicial d’un Pla d'Igualtat elaborat per “fomentar la conciliació i afavorir la participació en l’oci i
l’esport de manera igualitària, de manera que s’assoleixi una cultura general més igualitària al
mateix temps que es treballa en la prevenció de la violència de gènere”.

Altres propostes
Les aprovacions inicials del Reglament del servei municipal de tanatori i de l'ordenança fiscal
taxa dels serveis funeraris han estat d’altres mesures aprovades al Ple ordinari d’octubre
celebrat a la Sala de Plens del Centre de Dia. A més d'aquestes iniciatives, se n'han aprovat
d'altres. A proposta de l'equip de govern de Gent per Formentera, han aconseguit el vistiplau
unànime del plenari les propostes relatives a l’acord d'adhesió a la central de contractació de la
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears o la proposta de ratificació de membres del
Consell d’Entitats.

1/2

Formentera aprova el conveni amb l’IBISEC per a la construcció d’un nou CEIP i una escoleta a Sant Ferra

El Partit Popular ha aprovat per unanimitat la proposició relativa a la millora a l'emissari del parc
natural, així com la relativa a barca Formentera-Eivissa de les 6h. Amb millores de la Comissió
Informativa.

El Partit Socialista ha presentat una proposició relativa al projecte de regulació de l’Estany des
Peix que ha obtingut el suport de la resta de grups excepte de GxF, que ha proposat una
transaccional al respecte que finalment ha aconseguit el suport de tot el plenari.

Compromís ha aprovat per unanimitat la proposició relativa al SEPE. Amb millores de la
Comissió Informativa, així com la relativa a les ambulàncies d’urgència, que s’ha acordat
finalment aprovar en forma de transaccional proposada per l’equip de govern.

Compareixença
Al seu torn de compareixença, la consellera Alejandra Ferrer ha destacat de l'activitat el darrer
any de les àrees de Territori i Turisme, compareixença que ha precedit a la lectura de la
Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional d’acció per la despatologització de la
transsexualitat que ha tancat la sessió plenària.
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