El Ple de Formentera demana al Govern ajudes per habitatge

Avui s’ha celebrat el Ple ordinari del mes de febrer del Consell de Formentera. A la sessió s’ha
aprovat per unanimitat una proposta relativa a Ajuts a l'Habitatge a Formentera. Amb aquesta
proposta es sol·licita al Govern que es tenguin en compte les al·legacions i propostes
formulades a l’esborrany de la Llei d’habitatge per “poder abordar de manera resolutiva el
problema de lloguer d’habitatges per a les necessitats i característiques concretes de
Formentera”, segons ha declarat la consellera de Territori, Alejandra Ferrer. En aquest sentit,
també es sol·licita a l’executiu que habiliti una línia d’ajuts als lloguers, que s’adapti a les
necessitats específiques de Formentera, “i inclogui per a famílies amb pocs ingressos, els
lloguers superiors a 600 euros”. Tots els grups polítics han donat suport a la proposta.

Recuperació del patrimoni saliner
D’altra banda, el Ple del Consell ha aprovat per unanimitat una proposició transaccional per
protegir el patrimoni saliner de Formentera, declarats Bé d'interès Cultural (BIC) l'any 2004,
segons ha destacat la consellera de Patrimoni, Susana Labrador. En la proposta d’acord
aprovada s’insta a les administracions competents: Demarcació de Costes de les Illes Balears,
Govern Balear i Consell Insular a prendre mesures de caràcter urgent per evitar un major
deteriorament de l'immoble que alberga la màquina d'en Palla, així com abordar la restauració
dels béns que formen part del patrimoni saliner.

A la proposta també s’insta a les administracions competents que juntament amb la propietat
treballin per a fer realitat el projecte de recuperació de Ses Salines que es va consensuar en el
document de “Projectes Prioritaris que necessiten la intervenció del Govern de les Illes Balears”
elaborat i consensuat pel conjunt de grups polítics del Consell de Formentera, reunits en Junta
de Portaveus el 4/08/2015, i que té com a objectiu “crear un centre d'interpretació a ses
Salines, restaurar els Béns d'Interès Cultural que es troben al parc i obtenir una xarxa de rutes
per a vianants i bicicletes que donin a conèixer el valor paisatgístic i històric de ses Salines,
amb panells informatius per interpretar la flora i la fauna existents”, segons ha declarat Susana
Labrador.

Altre proposicions
El Ple del Consell també ha aprovat, amb el suport de tots els grups i l’abstenció del partit
popular una proposició del PSOE relativa a la política de Beques del Govern Central, amb
l’objectiu de reivindicar que totes i tots els estudiants tinguin les mateixes oportunitats i drets. A
la sessió també s’ha donat el vistiplau, amb 13 vots a favor, i 2 del PP en contra, a una
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proposició de PSOE i GxF relativa al suport en les polítiques d'Igualtat i en lluita contra la
violència de Gènere. Per commemorar el 8 de març de 2017 com a Dia Internacional de les
Dones, amb el caràcter reivindicatiu que aquesta commemoració suposa, segons recull la
proposta.

Declaració institucional
Tots els grups polítics han donat suport a la Declaració Institucional presentada per GxF i
PSOE per facilitar l'arribada de persones refugiades. En aquest manifest es parla sobre la
preocupació per la greu situació dels refugiats de la guerra de Síria, “conflicte que dura ja més
de cinc anys, i la manca de compliment de la quota de refugiats assignada a Espanya per la
Unió Europea al 2016”, segons ha explicat la consellera del ram, Vanessa Parellada. Per això
s’ha demanat al Govern de l'Estat espanyol que agilitzi i faciliti les sol•licituds d'asil i garanteixi
una resposta ràpida per a les persones refugiades, entre altres mesures que garanteixin unes
bones condicions d'acollida i que garanteixin el dret d'asil.

Compareixença Esports
El conseller d’Esports, Jordi Vidal, ha fet un balanç de la seva acció de govern i ha destacat els
nous reptes que vol assolir durant el 2017. Vidal ha declarat que “en breu es renovarà el
conveni de col·laboració amb Conselleria per a seguir endavant amb el pla de valors amb un
increment del 20%, respecte a l´any passat”. A més, el conseller d’Esport ha explicat que tenen
el vistiplau per renovar conveni de seguiment esportiu amb la Fundació Balear de l’Esport, i ha
celebrat que la direcció general d´Esports “ens ha confiat l’organització de 2 finals
autonòmiques d’esport escolar”.

D’altra banda, Jordi Vidal ha explicat que uns dels projectes claus de la seva àrea, és el del
Centre d’Esports Nàutics, que segons ha assegurat “ha estat presentat a les administracions
del Govern i Costes que han donat la seva conformitat”. Ara mateix “s’està redactant el projecte
d’execució per a la posterior licitació de les obres de la instal·lació”, segons ha declarat.
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