Formentera presenta al·legacions a l’impost d’estades turístiques
divendres, 29 d'abril de 2016 17:49

Avui s'ha celebrat la sessió ordinària del Ple del Consell de Formentera del mes d'abril. El
plenari ha aprovat per unanimitat una proposta per presentar al·legacions a l'esborrany del
projecte del decret de desenvolupament de la llei d'impost d'estades turístiques i de mesures
d'impuls de turisme sostenible, i traslladar-les al Govern. Així ho ha explicat la consellera de
Territori, Alejandra Ferrer, que ha assegurat que "l'esborrany no contempla el total de les
al·legacions presentades a la Llei pel Consell".

"A les al·legacions es demana que els consells tinguin un major poder dins de la comissió de
l'impuls per la sostenibilitat turística per decidir i prioritzar els projectes que es duran endavant
amb els fons recaptats, ja que la redacció actual dona una representació mínima als consells i
compta només amb membres d'associacions i entitats a nivell balear però no de cada illa", ha
afegit. La consellera s'ha mostrat favorable a l'aplicació de l'impost, però ha assegurat que és
necessari adaptar-lo a les necessitats i característiques especials de Formentera. Tot i això, ha
reconegut que durant la tramitació parlamentària ja s'han aconseguit algunes d'aquestes
millores defensades per la diputada Sílvia Tur.

Increment de les sancions

La cambra també ha donat suport unànime a la proposta d'aprovació inicial de la modificació de
l'ordenança del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja viària. "En vista
dels incompliments i comportaments incívics d'empreses i particulars referents al tractament i
gestió de residus hem modificat la quantia de les sancions", segons ha explicat la consellera de
Medi Ambient, Daisee Aguilera. Amb l'ordenança actual les sancions oscil•len les lleus entre 1 i
750 euros, les greus entre 751 i 1.500, i les molt greus de 1.501 a 3.000 euros i amb el canvi
s'afegiran també altre tipus de sancions per a determinades infraccions que seran més
elevades, les lleus oscil•laran entre 150 i 900 euros, les greus entre 900 i 45.000 euros, i les
molt greus entre 45.000 i 1.750.000.

"S'espera que aquesta modificació tengui un efecte dissuasori", segons ha declarat la
consellera. El futur cos d'inspecció del Consell també s'encarregarà de vigilar el compliment de
la normativa, i es contractarà a una informadora mediambiental dins la campanya de
sensibilització que la institució prepara per aquest estiu "perquè es mantengui l'illa neta", ha
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explicat Daisee Aguilera.

D'altra banda també s'ha aprovat sol·licitar a l'administració de l'Estat la derogació del Real
Decret que regula l'autoconsum energètic conegut com Impost al Sol. Pel que fa a Comerç, ha
tingut suport unànime una proposta per dur endavant una campanya destinada a fomentar
l'activitat comercial a l'hivern.

Compareixença Benestar Social i Recursos Humans

La consellera de Benestar i Recursos Humans, Vanessa Parellada, ha comparegut davant el
Ple. Parellada ha indicat que un dels principals eixos sobre els quals pivota la seva feina és
"aconseguir un accés just als recursos sanitaris" per part de la població. També ha destacat
que volen aconseguir una òptima qualitat de vida tant per les persones discapacitades, com per
la gent gran, i que ara "les persones afectades per algun trastorn mental hauran de convertir-se
en el tercer pilar del Centre de Dia".

Altre dels reptes de la seva àrea és crear les places residencials, i espera poder reformular el
Centre de Dia i convertir-lo en "un centre integral d'atenció a persones majors". La consellera
ha destacat que la prevenció en l'àmbit dels menors i la seva protecció també són dos dels
seus principals objectius.

D'altra banda, Vanessa Parellada ha parlat sobre la necessitat de millorar la situació de la
joventut a l'illa, d'aconseguir una igualtat real i la plena integració de tots els residents, entre
altres qüestions més relacionades amb l'àrea de Recursos Humans. Precisament la consellera
ha tengut paraules d'agraïment i suport a tot l'equip que l'ajuda a fer la seva feina.

2/2

