El Govern obrirà una oficina d'atenció a l'habitatge a l'antiga Delegació del Govern a l'illa
dijous, 15 d'octubre de 2015 06:27

La consellera de Territori de Formentera, Alejandra Ferrer, s'ha reunit avui amb el conseller de
Territori del Govern Balear, Joan Boned, a la trobada han acordat obrir una oficina d'atenció a
l'habitatge a l'antiga Delegació del Govern Balear a l'illa. En aquestes dependències treballaran
tècnics del Consell i del Govern per atendre als ciutadans de Formentera sobre els problemes
relacionats en l'habitatge, segons ha explicat el conseller balear, que ha afegit que «l'estructura
definitiva estarà muntada el 2016 quan entrarà en funcionament».

En la reunió també s'ha parlat sobre la possibilitat de crear una borsa de lloguer per posar en
contacte als que cerquen casa i als que ofereixen, en la qual també les administracions puguin
donar garanties o ajudes «perquè els llogaters tinguin algun tipus d'aval a l'hora de llogar els
seus habitatges», segons ha explicat Alejandra Ferrer, que ha avançat que aquests són
assumptes que es tractaran pròximament en el Consell d'Entitats de l'illa.

Delimitació Formentera
El conseller de Territori ha declarat que la nova delimitació prevista per Formentera «no és
acceptable ja que vulnera els acords presos per unanimitat per Formentera». El conseller ha
destacat que «s'han de recuperar les propietats però mantenint la protecció del territori». Des
del Govern ha assegurat que després de fer els estudis pertinents es determinaran les accions
que ha de dur endavant l'executiu per ajudar al Consell i a la ciutadania de Formentera amb
aquest tema.

Jornades de planejament
El conseller de Territori ha vingut avui a Formentera a la celebració d'unes jornades tècniques
per presentar al Consell i a l’Ajuntament de Formentera, així com als professionals lligats a l’
urbanisme interessats, l’esborrany de normes tècniques de planejament. Aquesta nova
normativa té per objectiu unificar i homogeneïtzar els instruments, conceptes i paràmetres
urbanístics que empren els ajuntaments a l’hora d’abordar l’ordenació urbanística del municipi,
segons ha explicat Joan Boned.
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