El Ple aprova el Catàleg de Llocs de Treball del Consell de Formentera

Avui s'ha celebrat el Ple ordinari del mes de desembre del Consell de Formentera. A la sessió
plenària s'ha donat suport a la proposta d'aprovació definitiva de l'Ordenança d'ocupació de via
pública amb terrasses i altres instal•lacions. "La nova normativa s'adapta i incorpora nous
articles per facilitar els tràmits i també el serveu d'inspecció", segons ha explicat la consellera
de Territori, Turisme i Comerç Alejandra Ferrer.

Així mateix la norma cerca trobar l'equilibri entre l'ús que fan dels espais públics els empresaris,
restauradors i hostalers per exercir la seva activitat particular, amb l'interès públic de la
societat, de forma que l'ocupació de la via pública es realitzi amb la menor interferència en els
interessos generals dels ciutadans, els quals sempre prevaldran sobre els particulars. Cal
destacar que per poder obtenir llicència per posar una terrassa els locals hauran d'obrir com a
mínim entre el 15 de maig i el 15 d'octubre, "amb l'objectiu de que es millori que es dóna en
temporada baixa i es beneficien els negocis que obrin més mesos". La proposta ha tengut el
suport dels consellers de l'equip de Govern i el PSOE, i l'abstenció del PP i Compromís.

D'altra banda, s'ha donat el vistiplau a la proposta d'aprovació definitiva del Catàleg de Llocs de
Treball del Consell de Formentera. La consellera responsable de Recursos Humans, Vanessa
Parellada, s'ha compromès a continuar els treballs i les negociacions amb els representants
legals dels empleats públics de la institució per fer efectiva una nova Valoració de llocs de
treball que incorpori un Reglament de gestió de la Relació de Llocs de Treball. La proposta ha
rebut el suport de tot el plenari excepte el Partit Popular que s'ha abstingut.

Regulació entrada vehicles
Així mateix, s'ha aprovat per unanimitat una moció d'urgència relativa a la Regulació d'entrada
de vehicles. Amb aquesta moció el Ple del Consell de Formentera insta al Govern de les Illes
Balears que amb caràcter urgent aprovi mesures normatives que permetin limitar el nombre
d'entrada de vehicles a l'illa de Formentera.

Sobre aquest tema, el president Jaume Ferrer, al finalitzar el Ple, ha declarat que “com ja va
passar amb l’estació marítima de Formentera a Eivissa, el Consell de Formentera donarà
finalment suport a les mesures que s’hagin explicat a Formentera en el marc del Consell
d’Entitats i comptin amb l’acord d’aquest òrgan consultiu”.
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En l’explicació al Ple d’aquesta qüestió, el conseller de Mobilitat, Rafael González, ha explicat
que "fa més de dos anys que treballem per regular l'entrada de vehicles a l'illa" i ha recordat
que en setembre de 2014 aquest tema ja es va dur al Consell d'Entitats, d'on va sortir
l'encàrrec perquè el Consell ho regulés, un acord que va estar ratificat pel plenari i que va
quedar recollit dins les 14 propostes d'inici de legislatura que depenen de la col·laboració del
Govern balear. Des de llavors, segons ha assegurat el conseller, la institució insular ha treballat
per elaborar propostes i en l'últim període ho ha fet de manera conjunta amb el govern
autonòmic.

Inventari de Béns i Drets del Consell
També s'ha aprovat la proposta d'aprovació de l'Inventari de Béns i Drets del Consell Insular.
La proposta s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups i l'abstenció del PSOE. D'altra
banda, a la sessió s'ha donat el vistiplau de forma unànime a la proposta de sol•licitud per
renovar el segell de reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància a l'UNICEF.

El Ple ha donat suport a una proposta per fomentar el coneixement mutu i donar suport a
col•lectius més vulnerables. Aquesta proposta de Compromís, transaccionada per l'equip de
Govern, insta al Consell a què segueixi treballant en iniciatives que fomentin el coneixement
mutu i que enforteixin el teixit social de l'illa, segueixi treballant per aconseguir la plena
participació dels col·lectius més vulnerables i segueixi reclamant als organismes competents
l'increment d'efectius i d'especialització en matèria de cossos i forces de seguretat destinats a
Formentera. Així mateix, es demana una millora del finançament de l'estat a les comunitats
autònomes en aquesta matèria. La proposta s'ha aprovat per 13 vots a favor i l'abstenció del
PP.

Altres acords
També s'ha donat suport a la proposició dels socialistes relativa al manteniment dels serveis
del SEPE a Formentera. Així mateix s'ha aprovat la proposició del PP relativa a la instal·lació
d'accés a la platja de ses Illetes per a persones amb problemes de mobilitat. Així s'insta al
Consell de Formentera a sol·licitar a les administracions pertinents a la creació a la platja de
Ses Illetes una zona d'accés adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Aquestes dues
propostes s'han aprovat per unanimitat.
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