El Ple demana la caducitat de l’estudi de les prospeccions de Mar Balear
divendres, 24 de juny de 2016 16:25

El Ple del Consell de Formentera ha celebrat avui la sessió ordinària corresponent al mes de
juny. El Ple ha aprovat per unanimitat una proposta per instar al ministeri de Medi Ambient a la
caducitat de l'estudi d'impacte ambiental per a les prospeccions de Mar Balear, Spectrum.
Segons ha explicat la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera “aquestes prospeccions de
14.000 metres quadrats es farien a 20 quilòmetres de les Pitiüses”. El Consell ha demanat la
caducitat del projecte, ja que “el termini finalitzava el passat 20 d’abril, i l’ampliació del mateix
atorgada pel ministeri es va produir amb un mes i mig de retard”, segons ha declarat la
consellera.

A la sessió plenària també s’ha donat suport unànime a la proposició conjunta presentada “per
donar suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual i de gènere”.
Així ho ha explicat la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, que ha agraït el
recolzament de tots els grups i ha dit que l’objectiu és mostrar el suport del Consell a
“l’aprovació de la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i
intersexuals i per eradicar la LGTBI fòbia, i expressar el compromís amb les associacions i
col·lectius que els representen”. En aquest sentit el pròxim 28 de juny Dia Internacional de
l’Orgull, s’exposarà la bandera del col·lectiu com a expressió pública del compromís de la
institució amb aquesta proposta.

D’altra banda, el Ple ha aprovat amb el suport de tots els grups, excepte el Partit Popular, una
proposició per modificar el tractament d'Honorable dels consellers de la institució pel de senyor,
senyora al Reglament Orgànic del Consell. L’objectiu és ser més propers a la ciutadania. A la
sessió s’ha donat el vistiplau per unanimitat a una declaració institucional conjunta amb motiu
del Dia nacional de les llengües de signes espanyoles que se celebra cada 14 de juny.

Compareixença
El vicepresident segon i conseller de Presidència, Hisenda i Medi Rural, Bartomeu Escandell ha
comparegut avui davant el ple. Des de l’àrea de Presidència ha destacat la col·laboració amb el
president en la seva tasca d'organitzar i coordinar el funcionament del govern i de
l'administració, “una de les principals preocupacions i atencions d'aquest primer any de govern
ha estat mantenir unit i cohesionat un grup amb experiències polítiques tan diverses”, ha
declarat.
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Pel que fa a l’àrea d'Hisenda ha assenyalat que ha estat “l'àrea amb menys projectes de canvi”.
I ha destacat que “una gestió acurada i responsable ens ha permès arribar a una situació de
pressupost estabilitzat al voltant dels 22 milions d'euros anuals, dins els quals hi ha capacitat
d'inversió amb recursos propis, una qüestió fonamental per a un lloc turístic com Formentera”.

Ca ses Castellones
Bartomeu Escandell ha mostrat la seva preocupació per “l'impacte que pot tenir per a les
finances del Consell de Formentera la sentència de Ca ses Castellones que comporta
l'obligació de pagament d'1,5 milions”. Però, més enllà de les implicacions econòmiques, també
ha fet una reflexió moral per tota la societat, i en especial dels polítics, segons ha afegit. “Les
decisions no s'han de prendre a la lleugera perquè tenen conseqüències”, i sobre aquesta
qüestió ha recordat que el “Partit Popular, amb el recolzament del GUIF i del PREF, va prendre
entre el 2003 i el 2005 un conjunt d'actuacions encaminades a construir al solar de Ca ses
Castellones, com anul·lar el Pla Especial de Protecció (PEP) que havia aprovat inicialment el
govern de la COP i signar una llicència a una setmana de la moció de censura”. “Ara el Consell
té una sentència que obliga a pagar un milió i mig dels cinc que demanava l'empresa
promotora”, ha subratllat. En aquest sentit, la portaveu al ple de Gent per Formentera, Susana
Labrador ha demanat al PP que assumeixi “responsabilitats politiques arran d’aquesta
sentència”.

Medi Rural
El conseller s’ha referit al projecte de Fons de Terres. “Aquest projecte té, a més de recuperar
la imatge del camp treballat, l'objectiu de millorar el rendiment i obtenir producte local, molt
necessari per alimentar a bon preu als ramats i també, per proveir el món de la gastronomia de
producte de proximitat”.

En matèria d'Agricultura, també ha destacat l'anunci que el director general del Govern Balear,
Mateu Ginard, de posar en marxa la bassa de rec per a l'estiu de l'any vinent.

En quant a Pesca, “és un repte personal per aquesta primera part de la legislatura incrementar
la presència i el control de l'activitat a les costes de Formentera”, segons ha assenyalat.

Seguretat
En matèria de seguretat, Bartomeu Escandell ha explicat que “treballem per una costa, per
unes platges i per una illa segura, amb el nostre personal propi, composat per 37 persones
dedicades única i exclusivament a tasques de seguretat, i en col·laboració amb els altres
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cossos i forces de seguretat de l'estat”.

Pel que fa al Cos de Bombers, el conseller ha explicat que “aquest estiu, Formentera l'encara
amb un bomber professional més que l'any passat”. La plantilla la conformen 4 bombers
professionals i 2 bombers voluntaris. A més ha felicitat “la celeritat i la professionalitat amb les
que des del cos de bombers ha respost aquest hivern a la sèrie de casos de focs en vehicles,
que estan essent investigats per la Guàrdia Civil”.
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