Presentació de la campanya d’embelliment urbà: ‘Formentera es cuida a cada racó’
dimecres, 21 d'octubre de 2020 12:02

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, i el conseller de Territori, Rafael
González, han presentat avui la campanya d’embelliment urbà “Formentera es cuida a cada
racó”. Amb aquesta campanya que s’iniciarà al mes de novembre i es perllongarà fins al 30
d’abril, el Consell agilitza els tràmits i bonifica taxes i impostos associats a les reformes i
millores en els nuclis urbans. “L’objectiu és aconseguir que els ciutadans i comerciants
s’impliquin i ens ajudin a millorar la imatge dels pobles”, segons ha explicat la presidenta.

Per la seva banda, des del Consell també es reforçarà l’arranjament i el manteniment dels
jardins, parcs i altres espais públics, així com edificis municipals, segons ha afegit Alejandra
Ferrer. “En un any tan complicat pel que fa a la situació generada per la covid-19, amb
aquestes obres de millora es fomentarà l’economia local tant per part dels ciutadans, com de
l’administració, ja que una part de les millores seran assumides per personal propi del Consell,
però per altra es subcontractarà a empreses locals per impulsar el sector”.

Per fomentar la campanya, el Consell informarà a la Pimef, Cambra de Comerç de Formentera,
les comunitats de propietaris, administradors de finques, empreses constructores i locals
comercials sobre la bonificació de taxes i impostos i agilització de tràmits per millorar l’estètica
dels edificis i el seu entorn, segons ha explicat la presidenta.

Taxes i impostos bonificats i agilització de tràmits
Rafael González ha destacat que “les taxes i impostos que quedaran bonificats seran les
d’obres de manteniment o millora, no les de nova edificació o les que suposin un augment de
superfície”. Les taxes quedaran bonificades al 100% i els impostos al 95%, que és el màxim
legal permès. A més, pel que fa a l’agilització dels tràmits, el conseller ha destacat que “només
entregant al Consell a través de l’OAC o l’OVAC una comunicació prèvia dels treballs (omplint
dos formularis), les feines es poden iniciar en un termini d’un dia. Tota la informació es troba a
l’OVAC, per a resoldre dubtes respecte a la campanya es poden dirigir les consultes a urbanis
me@conselldeformentera.cat
o demanar cita prèvia a l’àrea d’Urbanisme telefonant al 971321087.

“La finalitat és aconseguir l’embelliment dels nostres nuclis i del nostre paisatge que finalment
és un dels actius més valuosos de Formentera, que ens farà també més competitius com a
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destinació, i es pretén aconseguir amb la col·laboració de tots els ciutadans i l’impuls sector
públic”, segons ha destacat Alejandra Ferrer.

La campanya també es podrà veure a les principals cartelleres del Consell de Formentera així
com als OPIS (Objectes Públics Il·luminats), situats a les parades d’autobusos, entre d’altres,
així com a diversos mitjans de comunicació en els que el Consell difon les seves campanyes
institucionals a través de falques i baners publicitaris.
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