El Consell de Formentera celebra el primer ple ordinari de la legislatura

El Consell de Formentera ha celebrat avui el Ple ordinari del mes de juliol, primer ple ordinari
de la legislatura. A la sessió plenària s'ha aprovat per unanimitat la proposta d'actualització del
Reglament Orgànic del Consell. Amb aquesta proposta s'ha acordat "obrir en el marc de la
Junta de Portaveus les tasques d'estudi i treball per tal d'actualitzar el Reglament Orgànic del
Consell de Formentera".

El conseller de Serveis Generals, Bartomeu Escandell, ha recordat que el Reglament Orgànic
del Consell va ser aprovat al març 2010, "és la normativa que marca la nostra singularitat com
a Consell i Ajuntament a la vegada, i després de 9 anys hem considerat adient iniciar les feines
d'actualització del reglament per fer-lo més acurat a la realitat actual", segons ha explicat.

En aquesta proposta també s'ha acordat instar al Parlament a donar màxima celeritat a les
feines per aconseguir una nova Llei de Consells Insulars on es recullin les especificitats del
Consell de Formentera, creant així el marc legal adequat per a la seva regulació i ordenació
reglamentaria.

Millores al Parc Natural
El Ple també ha donat suport a la proposta transaccionada per l'equip de Govern de
GxF-PSOE a la proposició presentada per Sa Unió de Formentera PP-Compromís, relativa a
l'accés al Parc Natural de ses Salines. Aquesta proposta ha rebut el suport dels 11 consellers
de l'equip de Govern i l'abstenció dels 6 consellers de l'oposició.

El conseller de Mobilitat, Rafael González ha explicat que les platges del Parc Natural de ses
Salines són un dels majors atractius turístics de Formentera i que aquest fet fa que "en hora
punta, la demanda d'accés amb vehicle privat de motor sigui superior a l'oferta d'aparcament".

Per això, Rafael González ha declarat que a més d'aplicar les mesures recollides en el Pla de
Mobilitat Sostenible per potenciar modes de transport més sostenibles també s'ha aprovat
aquesta proposició per "instar al Consell Insular de Formentera a millorar la informació sobre
les diferents possibilitats d'accés al Parc Natural de ses Salines i l'estat d'ocupació dels
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aparcaments, aplicant les mesures recollides al Pla de Mobilitat Sostenible i recolzant-se en l'ús
de les noves tecnologies".

El Ple també ha donat suport amb els vots a favor de l'equip de Govern de GxF-PSOE i
l'abstenció de Sa Unió a la proposta transaccional per l'equip de Govern sobre la proposició
presentada pel grup polític Sa Unió de Formentera PP-Compromís, relativa a la formació de
música i dansa a Formentera.

En aquesta proposta "s'insta a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i al Consell
Insular de Formentera perquè treballin conjuntament per trobar una solució integradora de
l'oferta reglada i no reglada dels ensenyaments elementals i professionals de música i dansa i
amb l'objectiu de fer un ús racional, eficient i responsable dels diners públics".

Altres propostes
La proposta de ratificació de nomenaments de membres al Consell d'Entitats ha obtingut el vot
de tots els grups polítics. Per contra la proposta de delegació de competències del Ple a favor
de la Presidència per a les declaracions d'especial interès per a construccions, instal·lacions i
obres i les seves respectives bonificacions i la proposta de revisió de preus del contracte de
residus amb CESPA, han rebut el suport de l'equip de Govern de GxF-PSOE i l'abstenció dels
6 membres del Grup Sa Unió.
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