La Junta de Portaveus de Formentera fa balanç de legislatura

Avui matí s’ha reunit la Junta de Portaveus del Consell de Formentera, formada pels portaveus
de cada grup polític amb representació al Consell, el president de la institució insular, Jaume
Ferrer i el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, en la que ha estat la darrera reunió
d’aquest òrgan durant aquesta legislatura.

El president del Consell ha destacat que la Junta de Portaveus s’ha reunit durant aquesta
legislatura 24 vegades, mentre que en la legislatura del 2011 a 2015 es va reunir 6 vegades.
Jaume Ferrer ha explicat que al 2015 tots els grups polítics varen consensuar 14 propostes
prioritàries, però que per dur-les endavant es necessitava la col·laboració d’altres institucions.
“Durant aquests 4 anys, hem vist com la feina feta amb consens ha donat els seus fruïts i hem
aconseguit dur la majoria de les propostes a terme”, segons el president.

Per part seva, el conseller de Presidència ha fet un repàs de la situació actual de les 14
propostes. D’entre els projectes duts a terme Bartomeu Escandell ha valorat molt positivament
l’ordenació de l’estany des Peix, “per fi som competents per poder consensuar amb els usuaris
la seva ordenació i la recuperació d’aquest espai natural”.

L’inici de la regulació de l’entrada de vehicles, la millora de la regulació del fondeig al litoral de
l’illa, la posada en marxa de la bassa de reg, l’inici de les obres de la residència, l’ordenació del
port de la Savina, la futura creació de l’escola de Sant Ferran, el foment de l’habitatge per tot
l’any, la transferència de la promoció turística o aconseguir un finançament just que tengui en
compte la doble insularitat de Formentera són altres dels projectes que han pogut sortir
endavant, segons el conseller.

Com a feina per fer queda, segons Escandell, la regulació del transport marítim, la creació del
museu de Formentera, la modernització de la Central Elèctrica des Ca Marí o la recuperació de
les Salines. Tots els portaveus han valorat positivament aquest òrgan que ha permès
consensuar els principals projectes que afecten a l’illa de Formentera.
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