Formentera sol·licita que sigui l’Estat qui pagui el plus d’insularitat als empleats públics

El Consell de Formentera ha celebrat avui divendres el primer Ple ordinari d’aquest 2018, una
sessió on la proposta del complement salarial per a compensar la insularitat ha estat la més
debatuda per les conselleres i consellers.

La primera iniciativa al respecte l’ha presentada el Partit Popular (PP), que contemplava un
plus d’insularitat d’un milió d’euros que es finançaria amb recursos propis del mateix Consell de
Formentera. Aquesta proposta ha estat votada en contra pel grup de Gent per Formentera
(GxF), que té la majoria i per tant no ha prosperat. El PSOE ha presentat una segona proposta
en aquest sentit, que també ha estat rebutjada.

Vanessa Parellada, consellera de Benestar Social, Joventut i Recursos Humans, ha afirmat que
totes dues propostes s’han rebutjat perquè contemplaven que el plus el pagués el Consell de
Formentera, “la triple insularitat la pateix tota l’illa sencera. No és possible prendre mesures que
millorin la situació d’un part de la població en perjudici de l’altra part, que és qui l’hauria de
finançar, no tindria sentit perquè al final Formentera pagaria els problemes de treballar a
Formentera”.

GxF ha presentat una transaccional on s’ha declarat favorable al complement d’insularitat però
pagat per l’Administració General de l’Estat, “igual que fem amb mesures com el descompte de
resident, el transport de residus, o tot allò que diem que és per compensar la insularitat, s’ha de
pagar amb els recursos de qui no pateix aquesta insularitat”, ha dit Vanessa Parellada. Aquesta
transaccional sí ha prosperat amb els vots a favor de GxF i l’abstenció dels altres grups PP,
PSOE i Compromís.

Altres proposicions
El Ple del Consell també ha aprovat, amb el suport de tots els grups, la proposta de GxF per
subscriure un conveni amb el consorci de transports de Mallorca que permetrà l’establiment
d’un sistema tarifari integrat. Així mateix, s’ha donat el vist-i-plau unànime a la declaració
d’interès general a l’ampliació de les xarxes de baixa tensió de Recó de la Llenya, sa Miranda i
Can Simonet, mentre que amb els vots de GxF i l’abstenció de la resta de grups s’ha confirmat
la proposta de denegació d’estudi de detall d’un solar de Sant Ferran promogut per l’entitat
Plaça de Sant Ferran SL.
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L’aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’avinguda Joan Castelló Guasch de Sant Ferran
ha estat aprovada amb vots a favor de GxF i PP i abstencions de PSOE i Compromís, i la
proposta de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical ha comptat amb els vots a
favor de GxF i Compromís i abstenció de la resta de grups.

La proposta del PP de regularització del lloguer turístic a habitatges plurifamiliars de zones
urbanes no ha prosperat en votar-hi en contra GxF i PSOE, mentre que una proposta dels
socialistes, que demanava la senyalització de zones de pas segures per als vianants a la zona
escolar de Sant Francesc ha estat aprovada per unanimitat.

Compareixença
La consellera de Cultura, Educació i Patrimoni, Susana Labrador, ha comparegut davant el Ple
per donar compte de les actuacions realitzades en matèria de l'àrea que representa, recordant
que la funció del seu càrrec és, segons ha assegurat "impulsar i dirigir projectes encaminats a
la millora de la situació cultural, patrimonial i educativa de la nostra illa, dins el marc dels criteris
generals de treball de l'equip de Govern i de l'àrea de coordinació que se li atribueix".

A continuació Susana Labrador ha fet un repàs a quines han estat les accions executades per
les àrees sota la seva responsabilitat durant el 2017 destacant quatre accions que ha
considerat de gran importància:

L'exhumació de la fossa del cementiri de Sant Ferran durant el mes de novembre, que tenia
com a objectiu l'exhumació i la recuperació de les restes de cinc víctimes de la violència
franquista durant la Guerra Civil, afusellades a Formentera l'1 de març de 1937 a la tàpia de
darrere del cementeri.

Aquestes feines, realitzades pel Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera, han estat
finançades pel Govern i pel Consell Insular de Formentera.

L'inici de les obres de rehabilitació del Far de la Mola, que es complementaran amb el
projecte museogràfic d'aquest espai, que albergarà un centre d'interpretació dels fars de
Formentera, un espai de col·lecció museogràfica sobre el patrimoni marítim de l’illa i un espai
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polivalent per actes de diferent caràcter cultural.

La concessió de la llicència per a la construcció de la futura escola i escoleta de Sant
Ferran, un dels principals objectius de l’equip de Govern que serà una realitat gràcies a l'intens
treball de l'àrea de Patrimoni i de Territori junt amb els lletrats i el treball conjunt i coordinat dels
serveis tècnics del Consell amb els tècnics de l'Ibisec, treball que ha permès concedir la
llicència al mes següent de l'aprovació de la modificació de les NNSS.

I com a darrer punt, l'obertura del nou punt de biblioteca de Sant Ferran, un espai que
permet dinamitzar l’oferta cultural i d’oci del poble i que compta amb tres zones diferenciades;
una zona d’adults, un espai infantil i una zona d'ordinadors amb accés a Internet.
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