El Ple aprova el document consensuat amb els 14 projectes de legislatura
dilluns, 31 d'agost de 2015 23:12

El Ple del Consell de Formentera ha aprovat avui per unanimitat una proposta per traslladar al
Govern de les Illes Balears el document consensuat relatiu als projectes prioritaris que
necessiten de la seva intervenció. El portaveu de l’equip de Govern, Bartomeu Escandell ha
destacat que aquest és un acord que el president Jaume Ferrer ja va anunciar, en la celebració
de l’acte institucional de la Diada de l’illa, que aprovarien amb el suport de totes les forces
polítiques.

L’acord està dividit en tres línies d’actuació, segons ha explicat Escandell, són projectes
relacionats amb millores d'ordenació i millora del territori, projectes relacionats amb regulacions
i millores de finançament, i projectes relacionats amb la millora de serveis a l'illa. El portaveu ha
destacat que són “els grans temes que marcaran les directrius d’actuacions d’aquesta
legislatura” i ha agraït "el suport de totes les forces polítiques per dur-lo endavant".

Control de serps
En la sessió plenària també s’ha aprovat per unanimitat instar al Govern Balear a què iniciï una
campanya pel control d’importació de colobres. La consellera de Medi Ambient, Daisee
Aguilera ha explicat que “donada la proliferació de serps a la zona de la Mola s’ha fet una
proposta dirigida a la conselleria de Medi Ambient, òrgan competent en el control d’espècies
invasores, perquè controli la seva arribada a l’illa”. La consellera ha assegurat que s’ha posat
en contacte amb els responsables i que li han assegurat que “treballaran per eradicar aquesta
espècie invasora”.

El ple del Consell també ha donat el vistiplau a les proposicions del grup popular relatives a
instar als òrgans competents a la regulació de l’accés al far des Cap i a augmentar el control i
la neteja en la zona, així com una altra per instar al Govern de les Illes Balears a instaurar el
batxillerat artístic a Formentera.

D'altra banda, a la sessió plenària s’han aprovat per unanimitat les proposicions del grup
Compromís amb Formentera per millorar la neteja d’arbrat al costat de les esteses aèries
elèctriques, senyalitzar les zones d’aparcament per a l’accés a les platges, arreglar les
deficiències de senyalització patrimoni i fer una senyalització informativa a contenidors i
deixalleries.
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