Consens entre tots els grups polítics per iniciar la redacció de la Llei que ha de gravar l'entrada de vehicle
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Aquest matí ha tingut lloc al Consell de Formentera una sessió de la Junta de Portaveus, que
ha decidit per unanimitat posar en marxa els treballs de redacció d'una proposta dirigida al
Parlament de les Illes Balears i que té per objectiu que Formentera pugui gravar i gestionar una
taxa a l'entrada de vehicles a l'illa.

A la reunió hi han assistit Jaume Ferrer, president del Consell de Formentera, i els portaveus
dels grups polítics a la institucio; Sònia Cardona, de Gent per Formentera, José Manuel
Alcaraz, del Partit Popular, Santi Juan, del Partit Socialista i Javi Serra, del Grup Independent
de Formentera.

La Junta de Portaveus és un òrgan deliberatiu dels grups polítics, previst al Reglament Orgànic
de la Institució, i que té la funció de prendre posició sobre assumptes d'interès general.

Després del debat del Consell d'Entitats en el qual es va considerar oportú treballar per corregir
la saturació que pateix l'illa en certs moments de l'any per l'excés de vehicles, i que aquest
treball passés per la implantació d'una taxa als vehicles a l'entrada de l'illa, avui la Junta de
Portaveus s'ha reunit per organitzar els treballs que han de conduir a elevar una proposta al
Parlament de les Illes Balears perquè autoritzi Formentera a crear i gestionar aquesta taxa.

Reunions quinzenals

Els assistents han pactat crear un grup de treball amb els següents integrants: el president del
Consell de Formentera, un representant de cada grup polític, la consellera de mobilitat de la
institució, un representant del Consell d'Entitats i el secretari de la institució, Àngel Navarro,
que actuarà com a encarregat dels treballs tècnics d'aquest grup.

A la reunió també s'ha pactat que els integrants podran accedir a les reunions amb assessors i
s'ha obert la porta a la contractació d'assessorament extern, si es considerés necessari. Les
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reunions se celebraran cada quinze dies, quedant fixada per al 10 de març la primera de les
trobades del grup de treball. Degut a la proximitat del final de la legislatura, tots els partits han
acordat que, sigui quina sigui la distribució de forces resultant del procés electoral de maig,
aquest grup seguirà amb el seu propòsit fins haver aconseguit el text proposta de Llei.
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