El Ple de Formentera demana bonificacions i ajudes per al sector turístic

El Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes d’agost. A la sessió s’ha
aprovat per unanimitat de tots els grups polítics una proposta relativa a la bonificació dels
ERTOs i als ajuts específics per al sector turístic i els seus treballadors. La presidenta del
Consell, Alejandra Ferrer, ha defensat aquesta proposta plenària “donada la situació de
pandèmia que estam vivint, els actuals rebrots que s’estan donant, i les mesures restrictives
que se’n deriven, que perjudiquen greument els empresaris i treballadors de la nostra illa, més
tenint en compte l’estacionalitat turística”.

A la proposta, “s’insta al Govern de l’Estat espanyol que arribi al 100% de la bonificació en
l’ERTO per rebrot a aquelles empreses que es vegin afectades per decisions governamentals,
locals o estrangeres, que impliquin el tancament de l’establiment o la baixada inassolible
d’ingressos amb motiu de cancel·lacions de les reserves o falta d’activitat”. Així mateix, s’insta
al Govern de l’Estat espanyol que estableixi mesures d’ajuda especifica per al sector turístic i
els seus treballadors donada la forta estacionalitat d’aquest sector especialment a les Illes
Balears, segons ha explicat Alejandra Ferrer.

Pla per a la gent gran
D’altra banda, el ple també ha aprovat per unanimitat que el Consell es comprometi a
implementar un Pla Integral de Gent Gran a Formentera “amb l’objectiu de seguir fent feina de
manera conjunta amb l’Estat i el Govern contra la soledat no desitjada de les persones majors”.

Després de fer un repàs de l’atenció rebuda per als majors de l’illa durant la pandèmia i de la
seva rellevància dins de la nostra societat, la vicepresidenta i consellera de Majors, Ana Juan,
ha assenyalat que “el problema de la soledat no desitjada al nostre país i comunitat autònoma,
més agreujat a partir de la crisi sanitària, s’ha d’abordar de manera global per les nostres
administracions”. La consellera ha subratllat que “és necessari i prioritari conscienciar a la
societat sobre aquest greu problema, i prendre les mesures per prevenir i abordar-lo, a través
del rigor del coneixement científic i estadístic”.

També s’ha aprovat els festius locals per a l’any 2021, que atenent que el 25 de juliol dia de
Sant Jaume i el 30 de maig dia de Sant Ferran són diumenge, s’ha designat com festius locals
el 5 d’agost dia de Santa Maria i el 3 de desembre, Sant Francesc.
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OAC a la Mola i Sant Ferran
El ple ha aprovat amb el suport de l’equip de Govern de GXF i PSOE i del grup de l’oposició, la
proposició presentada per Sa Unió relativa a l’obertura d’oficines d’atenció al ciutadà a la Mola i
a Sant Ferran. El conseller d’Economia, Hisenda i Serveis Generals, Bartomeu Escandell ha
declarat que quan la situació econòmica provocada per la crisi de la covid-19, i les
disponibilitats pressupostàries ho permetin, es donarà el servei d’atenció al ciutadà en aquests
dos nuclis “per millorar i apropar l’atenció que es dona als seus veïns”.

També s’ha aprovat de manera unànime la proposició de Sa Unió de convocatòria del Consell
d’Administració de l’Ens de Gestió Audiovisual de Formentera. La consellera de Cultura,
Susana Labrador, ha explicat que el darrer Consell d’Administració es va suspendre per mor de
l’estat d’alarma i ha avançat que se’n convocarà un de nou durant el mes de setembre.

Compareixença Bartomeu Escandell
El conseller d’Economia, Hisenda i Serveis Generals, Bartomeu Escandell ha comparegut avui
davant el ple, una “compareixença que queda completament condicionada per la greu crisi
sanitària i econòmica que estam patint”, segons ha declarat. Pel que fa a l’àrea d’Hisenda i
Economia, ha assenyalat que “tenim un Consell sanejat en els seus comptes i amb capacitat
suficient per afrontar els reptes que ens planteja la nova situació de crisi. La solvència
econòmica del Consell ha de servir per a poder fer front als efectes de la pandèmia i ajudar a la
nostra gent en moments tan delicats.”

Segons ha afegit, “som l’administració més propera als ciutadans i hem de disposar dels
nostres recursos per a poder actuar de manera eficaç per resoldre els problemes de la gent. A
nivell econòmic, el repte és que davant la major crisi a la que ens hem enfrontat, el Consell
mantengui la capacitat de prestar tots els serveis i de poder estar al costat de la gent que més
ho necessita.”

D’altra banda, el conseller ha destacat que durant els mesos de confinament estricte, el
teletreball ha funcionat a totes les àrees del Consell en general i específicament també a les
àrees d’Intervenció, Secretaria, Contractació i OAC, que d’ell depenen. “El desafiament ha set
poder interactuar amb els ciutadans des de l’OAC”, ha dit Bartomeu Escandell, que ha explicat
que l’ús de l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà s’ha incrementat molt, mentre els treballadors
han donat serveis d’atenció sota cita prèvia, quan es va iniciar la desescalada, per oferir el
millor servei públic.
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