Aguiló visita Formentera per tractar temes de comerç
dilluns, 17 de setembre de 2012 00:00

El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern Balear, Josep
Ignasi Aguiló, ha realitzat una visita institucional al Consell Insular de Formentera per a la
presentació formal de la secretària autonòmica de Promoció Empresarial i Ocupació, Lourdes
Cardona.

El president de la institució insular, Jaume Ferrer, juntament amb el conseller de Presidència,
Hisenda i Urbanisme, Bartomeu Escandell i la responsable de Turisme, Comerç i Mobilitat,
Alejandra Ferrer han rebut al vicepresident econòmic, en la qual ha estat una trobada per
tractar temes empresarials.

A la reunió s’han parlat sobretot de temes de comerç i de tota la part d’activitat econòmica,
comerç, treball, indústria, energia i tecnologia, tot i que s’ha comentat per damunt el deute que
el Govern Balear manté amb el Consell de Formentera, que a final del mes de setembre
augmentarà fins als 15 milions d’euros amb la certificació de 3 milions corresponents a la plaça
d’Europa des Pujols.

Aguiló ha informat que es tracta d’un deute que es va reduint progressivament, tal com ha
reafirmat el president de Formentera, amb el pagament de quasi 2 milions d’euros durant
aquest mes d’agost, tot i que la quantia que queda pendent suposa una “càrrega important i
difícil de portar”, tal com ha expressat Jaume Ferrer.
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Tanmateix, el president del Consell de Formentera ha mostrat la seva satisfacció per la notícia
de la renovació de la planta elèctrica de Gesa Endesa, que tal com han estimat els
responsables del govern, podria estar acabada pel 2014, satisfent una demanda històrica pels
veïns d’aquesta zona que pateixen els perjudicis ocasionats pel soroll i les emissions de la
planta des de fa molts anys.
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