Formentera insta les companyies energètiques que garanteixin els vessaments d’excedents de producció

El Consell de Formentera ha celebrat avui el ple de la sessió ordinària del mes de juny en què
aprovat per unanimitat instar les companyies de subministrament energètic que operin a
Formentera que garanteixin que les instal·lacions particulars, tant noves com existents, puguin
vessar els excedents de producció en xarxa, per tal de donar compliment als requeriments que
marca la llei. El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que “cal fer una
democratització de l’energia” i que a Formentera “les instal·lacions existents com les de nova
posada en marxa es troben amb problemes i indisposicions per a poder realitzar aquests
vessaments a la xarxa que poden fer disminuir la demanda d’energia a la central de Ca Mari”.
El conseller de Medi Ambient ha recordat que aquesta mesura “compleix amb 3 dels 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible, com són el d’energia assequible i no contaminant,
el de la producció i consum responsable i el de l’acció pel clima”.

També, per unanimitat, s’ha aprovat de manera definitiva l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per a la intervenció de l’administració en la instal·lació, accés i exercici d’activitats i per
autoritzacions temporals d’establiments. El conseller de Territori, Rafael González, ha destacat
que “les taxes d’inici d’activitats fins a final d’any estaran bonificades en un 50 % i, pel que fa a
la taxa de canvi de titular i modificacions simples, es reduirà en un 83,3 %, passant de pagar
1.200 a 200 euros”.

Igualment, amb el suport de tots els grups polítics, s’ha aprovat la redacció d’un pla de
reorganització d’espais i usos, dels edificis on el Consell presta serveis públics. El conseller de
Gerència, Rafael Ramírez, ha assegurat que “el Consell, ateses les necessitats i demandes de
la ciutadania, ha anat adquirint i habilitant en els darrers anys edificis per ubicar-hi allí els
serveis que prestem” i que “és una realitat manifesta la manca d’espais que estan a
disponibilitat de la nostra administració pública”. Per això, ha assenyalat el conseller, “ara més
que mai, esdevé necessari estudiar l’ús i adequació dels edificis i espais públics amb l’objecte
d’establir les línies d’acció, i estratègies, que cal implementar als efectes d’optimitzar-ne l’ús”.

També, tots els grups han votat a favor del nomenament dels vocals de la comissió d’ètica i
bon govern del Consell, que seràn Lina Mayans Tur, Andreu Ferrer Juan i Javier González
Granado. El conseller de Gerència i Transparència, Rafael Ramírez, ha recordat que “l’objectiu
d’aquest codi ètic és doble; per una banda, la definició d’una política d’integritat i per l’altra, la
definició dels principis i de les normes de conducta de bona governança”.
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Declaracions institucionals
Finalment, el Ple ha aprovat per unanimitat dues declaracions institucionals. La primera d’elles,
amb motiu del Dia de les Persones Refugiades, ha estat presentada pel conseller de Benestar
Social, Rafael Ramírez, que després de fer un repàs de les crisis migratòries viscudes al món
des del segle XX a l’actualitat, ha destacat que “aquest escenari exigeix d’un compromís, més
gran i decidit, en la defensa dels Drets Humans, del dret d’asil i de la protecció cap a les
persones refugiades”. Així, el Ple ha aprovat “solidaritzar-se amb totes les persones refugiades
i denunciar la violació sistemàtica dels seus drets, a més d’instar a les institucions
internacionals que donin respostes urgents, eficaces i permanents al repte migratori actual”.

També, s’ha aprovat una declaració institucional amb motiu de Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI presentada per la consellera d’Igualtat, Vanessa Parellada. La consellera ha explicat
que “quaranta anys després de la declaració del dret a l’autodeterminació sexual d’homes i
dones, la realitat mostra que la discriminació i el discurs d’odi contra les persones LGTBI i els
crims d’odi motivats per la LGTBIfòbia estan creixent a tota la UE i representen una seriosa
amenaça per al respecte dels drets fonamentals”. El Ple condemna “enèrgicament qualsevol
discriminació” i mostra “la nostra especial preocupació davant el repunt del discurs de l’odi” i
insta “les institucions i la societat civil que intensifiquin el seu treball sobre l’intercanvi de millors
pràctiques i reforcin la seva cooperació en aquesta lluita”.
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