Els grups polítics de Formentera analitzen l’estat dels principals projectes de legislatura

Avui matí la Junta de Portaveus del Consell de Formentera, formada pels portaveus de cada
grup polític amb representació al Consell i el president de la institució insular, Jaume Ferrer,
s’han reunit per parlar sobre l'avanç dels projectes inclosos en el document de «projectes
prioritaris de Formentera que no es poden realitzar sense la col·laboració del Govern de les
Illes Balears», aprovat per consens en el si de la Junta de Portaveus al mes d'agost de 2015 i
que posteriorment fou ratificat pel Ple de la institució insular.

«Gràcies a aquest document el Consell de Formentera ha pogut traslladar totes les necessitats
que té l’illa al Govern Balear amb un consens que dóna més credibilitat a les nostres
demandes», segons ha explicat el president. Jaume Ferrer ha reconegut que algunes són
«demandes històriques, i la unanimitat en l’acord ens atorga més força per demanar al Govern
que siguin solucionades».

A la trobada han parlat sobre l’avanç que han fet en les gestions amb el Govern. «Cada una de
les 14 propostes s’han posat sobre la taula tant de la presidenta del Govern, com dels
consellers responsables de cada àrea implicada», segons ha detallat el president perquè els
projectes o bé són directament competència del Govern o necessiten la seva intervenció.

Jaume Ferrer ha destacat la unanimitat de tots els grups polítics en aquesta trobada per
continuar avançant en els principals projectes de legislatura i s’ha compromès a reunir la Junta
de Portaveus «com a mínim cada 6 mesos, però també quan hi hagi novetats importants sobre
cada qüestió, perquè així es pugui comptar amb el suport de totes les forces representades al
Ple del Consell». El president ha agraït a tots els portaveus el suport que han donat a aquest
document.
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