El Consell de Formentera recorda que totes les sentències han estat favorables a la institució i que el fisc

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i el vicepresident del Consell de
Formentera, Bartomeu Escandell, han ofert una roda de premsa aquest migdia per la querella
criminal que l'empresari Leo Stöber els hi ha interposat per limitar l'urbanització de Punta Prima
a ells i a Pep Mayans, Sílvia Tur i Sònia Cardona, també consellers i conselleres de Gent per
Formentera de la legislatura 2007-2011, acompanyats de Fernando Mateas, el seu advocat
defensor.

Precisament Mateas ha recordat que el Pla Territorial del Consell de Formentera "ha superat
els filtres del Tribunal de Justícia de les Illes Balears i del Tribunal Suprem. Per tant, que el
Consell de Formentera no ha actuat malament no és una opinió sinó un fet". Segons l'advocat,
Stöber "interposa la querella criminal una vegada constata que tots els contenciosos
administratius són favorables al Consell de Formentera".

L'escrit del fiscal d'aquesta causa tampoc apreciava cap delicte, fet que Mateas ha recordat,
indicant que "aquí l'únic que acusa és el propi Stöber, ja que el fiscal no acusa". Per Mateas, es
tracta d'un pal per als polítics acusats, que ha definit com la "pena de la banqueta", que és el
rebombori que es genera per donar caràcter de culpabilitat a una acusació, però ha volgut
desdramatitzar la situació, ja que per a ell "l'anar a judici és un fet mecànic, molt difícil d'evitar, i
quan es té raó no ha de fer cap por anar a judici".

Jaume Ferrer, president del Consell de Formentera, ha reconegut que després de totes les
sentències que han anat sortint, sempre favorables a les actuacions del Consell de Formentera,
i del posicionament del fiscal de no acusar, aquesta obertura de judici "l'ha sorprès". Per al
president, "l'únic que busca Leo Stöber amb les querelles és pressionar perquè se l'afavoreixi,
però el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del Parc Natural de ses Salines prohibeix crear
places turístiques en aquell indret". Jaume Ferrer ha indicat que "ens acusa (Leo Stöber) d'un
delicte que no hem fet per intentar que sí en facem un a favor seu, perquè permetre que
construís en un espai en el que no es pot sí que seria delicte i nosaltres sempre hem defensat
l'interès general d'aquesta illa i ho continuarem fent".

Per la seva banda, Bartomeu Escandell ha insistit que "si ara ens trobem aquí és per preservar
un lloc i limitar la construcció al que diuen les Lleis" i ha recordat que no es perdi de vista que
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"la decisió d'aplicar a Punta Prima les normatives ambientals existents a través de les Normes
Subsidiàries és un assumpte que ja ha estat jutjat i que ha superat els filtres dels Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears i del Tribunal Suprem".
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