Formentera lamenta que el Govern Central no comptés amb el Consell i «acabés fent una llei mal feta»
divendres, 13 de novembre de 2015 17:19

Aquest migdia s'ha celebrat la Junta de Portaveus del Consell de Formentera convocada de
manera urgent i extraordinària ahir pel president de la institució insular, Jaume Ferrer, per
parlar sobre la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei de Costes. A la junta han
assistit a més del president, la consellera de Territori, Alejandra Ferrer i tots els portaveus o
portaveus adjunts dels grups municipals, per part de Gent per Formentera, Susana Labrador,
del Partit Popular, Gabriel Mayans, dels socialistes de Formentera, Rafael Ramírez i de
Compromís amb Formentera, Cristina Costa.

En la reunió els representants polítics han analitzat amb Àngel Navarro, secretari i cap de
serveis de la institució, la sentència, del Tribunal Constitucional sobre la Llei 2/2013, de Costes,
i en concret la declaració d'inconstitucionalitat i nul·litat dels apartats 1.2 i 4 de la disposició
addicional 4ª de l'esmentada llei, relativa a la partió a l'illa de Formentera. Després de la
trobada de la Junta de Portaveus el president ha comparegut davant els mitjans de
comunicació per explicar que «tot i que hem intentat arribar a un acord per fer una declaració
institucional conjunta, aquest no ha estat possible perquè el Grup Popular no ha estat d'acord
amb el que la resta de grups municipals hem plantejat».

Des de la institució «acceptem i acatem la sentència del Tribunal Constitucional respecte de la
llei», segons ha manifestat el president, que ha destacat que «el vocabulari i la contundència
de la sentència evidència que els treballs per modificar l'antic partió s'han fet malament i no han
estat suficientment justificats per part de l'advocacia de l'Estat». A més el president ha lamentat
la mala pràctica del Govern Central que no va comptar amb el Consell de Formentera per
redactar la nova delimitació de l'illa, «una queixa que des de fa 4 anys hem traslladat al Partit
Popular de Formentera».

Jaume Ferrer ha lamentat en la situació en què queden ara els principals perjudicats, els
propietaris afectats per la delimitació que fa anys lluiten per recuperar les seves propietats. El
president ha dit que «és conscient que es segueix produint una situació injusta amb ells», i que
per això el Consell de Formentera seguirà defensant «als afectats i treballant perquè puguin
recuperar les seves propietats». Tant el president, com l'equip de Govern, segons ha declarat,
«seguirem fent feina i buscant el consens» i espera que igual que els socialistes, Compromís
amb Formentera i Gent per Formentera «han mostrat la seva voluntat de sumar-se a un acord
consensuat per trobar una solució, finalment el PP també ho faci».
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