Aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries per delimitar els conjunts històrics
divendres, 27 de gener de 2017 19:11

El Consell de Formentera ha celebrat avui el primer ple del 2017 i ho ha fet amb l'estrena de la
nova sala de plens de la institució insular situada a la sala d'Actes del Centre de Dia. El
president Jaume Ferrer ha explicat que l'estrena de la nova sala coincideix amb el desè
aniversari del Consell de Formentera, constituït el 10 de juliol del passat 2007 i que aquest
2017 compleix 10 anys d'existència.

Pel que fa a l'ordre del dia. El ple ha aprovat la proposta de l'aprovació inicial de la modificació
de les Normes Subsidiàries relativa a la delimitació dels conjunts històrics de Sant Francesc,
Sant Ferran i el Pilar de la Mola per donar compliment a la sentència que "considerava que la
delimitació no es va realitzar de manera suficientment justificada", segons ha explicat la
consellera de Territori, Alejandra Ferrer.

Aquestes modificacions segons ha afegit han consistit en "passar d'una memòria única que
incloïa tots els edificis catalogats a realitzar una justificació més extensa i específica, que inclou
els elements que queden dins del conjunt, però també els que estan fora i necessiten protecció,
així com els que no".

Pel que ha assegurat la consellera als nuclis de Sant Francesc i de la Mola no hi ha hagut cap
modificació, només s’ha augmentat la justificació. “A Sant Ferran sí que hi ha hagut una
modificació, s’ha inclòs el solar de Ca Ses Castellones en l’àmbit de protecció per donar
compliment a la sentència que dictaminava que havia de quedar protegit amb la mateixa
edificabilitat que tenia abans de la demolició de la casa antiga”, segons ha declarat.

Avui s'ha aprovat de manera inicial la modificació de les normes, amb els vots a favor de tots
els grups i l'abstenció del PP. Ara s'obri un període d'al•legacions d'un mes. Quan es faci
l'aprovació definitiva, l’anulació parcial de les normes subsidiàries en lo relatiu als conjunts
històrics quedarà aixecada, i projectes com la construcció de l'escola i l'escoleta de Sant Ferran
podran començar a executar-se.

Impost al sol
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D'altra banda, a la sessió plenària s'ha aprovat per unanimitat una proposta d'exempció de
l'impost al sol sobre l'autoconsum de Formentera i Eivissa per fomentar l'energia fotovoltaica en
els territoris insulars. Amb aquest acord es demana al govern de l'Estat que no inclogui a les
illes de Formentera i Eivissa dins la llista de territoris subjectes a l'aplicació de qualsevol tipus
de peatge sobre les energies renovables d'autoconsum i que en lloc d'això apliquin un pla
d'incentius i bonificacions tributàries a les energies renovables d'autoconsum.

Compareixença
La consellera de Cultura, Educació i Patrimoni, Susana Labrador, ha comparegut davant el ple
per donar compte de les actuacions realitzades en matèria de l'àrea que representa, recordant
que la funció del seu càrrec és, segons ha assegurat "impulsar i dirigir projectes encaminats a
la millora de la situació cultural, patrimonial i educativa de la nostra illa, dins el marc dels criteris
generals de treball de l'equip de Govern i de l'àrea de coordinació que se li atribueix".

A continuació Susana Labrador ha fet un repàs a quines han estat les accions executades per
les àrees sota la seva responsabilitat durant el 2016. Pel que fa a l'àrea d'Educació ha dit que
"el principal objectiu d'aquesta àrea és l'escola i escoleta de Sant Ferran. Durant aquest any
s'ha fet un intens treball de l'àrea de territori i de patrimoni junt amb els lletrats d'aquesta
institució per fer possible avui l'aprovació inicial de la modificació de les NNSS que ens
permetran construir tot l'equipament educatiu de 0 a 12 anys, tan reclamat i necessari per a
Formentera".

En aquest sentit, Labrador ha assegurat que "també durant aquest any, el treball conjunt i
coordinat dels nostres serveis tècnics amb els tècnics de l'Ibisec fa que en aquests moments
l'Ibisec disposi d'un avantprojecte que la Conselleria té previst presentar a la comunitat
educativa per acabar de tenir fet el projecte definitiu per iniciar la construcció de l'escola i
escoleta".

La consellera també ha parlat sobre l'aposta que ha fet el Consell per l'etapa educativa de 0 a 3
"imprescindible per la conciliació laboral i familiar, així com els esforços que es dediquen per al
manteniment de les escoles entre d'altres iniciatives i feines sobre el món educatiu.

Sobre l'àrea de Cultura, Susana Labrador ha destacat el gran nombre d'activitats que el Consell
organitza o amb les que col•labora. I respecte als equipaments culturals ha assegurat que
durant el 2017 es començaran les obres de rehabilitació del far de la Mola, entre d'altres
millores. Per últim, la consellera ha fet un repàs a totes les feines que s'estan duent endavant
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des de l'àrea de Patrimoni i el Servei d'Assessorament Lingüístic.
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