L'aparcament regulat de la Savina reduirà l'horari de pagament a l'estiu «a petició dels veïns»
divendres, 18 de desembre de 2015 15:26

El Consell de Formentera ha celebrat avui el darrer Ple d'aquest any 2015. A la sessió plenària
s'ha donat compte de l'aprovació definitiva del Pressupost del Consell per al 2016 i de l'acord
de Comissió de Govern relatiu a la presentació de 12 al·legacions a la Llei de l'impost sobre
estades turístiques. La consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha volgut deixar constància de
què la institució insular es posiciona «a favor de la introducció impost sempre que el seu
caràcter sigui finalista i repercuteixi en la millora directa del medi ambient».

El Ple també ha aprovat la modificació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per
estacionament de la Savina i de l'ordenança reguladora del servei d'estacionament d'aquest
nucli. Aquestes propostes han rebut el suport de tots els grups polítics menys el Partit Popular
que s'ha abstingut. El conseller de Mobilitat, Rafael González ha explicat les principals
modificacions de l'ordenança, d'una banda, davant la petició de l'Associació de Veïns de la
Savina i comerciants de la zona el conseller ha declarat que es reduirà l'horari de pagament del
pàrquing regulat per la pròxima temporada, en lloc de ser de 9.00 del matí a 12.00 de la nit,
serà de 9.00 a 21.00 hores, «ja que en aquestes darreres hores del dia s'ha detectat que no hi
havia problemes d'aparcament».

L'altre gran canvi que ha explicat Rafael González és que es crearan abonaments mensuals
que costaran 200 euros/mes a l'estiu i 100 euros/mes a l'hivern, els residents de Formentera
que paguin l'impost de circulació a Formentera tindran bonificada el 100% d'aquesta taxa.
D'altra banda, les persones propietàries o arrendataris durant més de 3 mesos d'un habitatge a
la Savina tindran una bonificació del 50%, encara que no siguin residents. Així mateix, el
conseller ha explicat que no es tornaran a expedir els adhesius acreditatius per poder aparcar
gratuïtament a la Savina sinó que «el control es farà amb els tiquets dels parquímetres».

«Quedaran exemptes de la regulació i no tindran la necessitat de treure tiquet els vehicles de
persones que tinguin mobilitat reduïda», segons ha remarcat Rafael González. Per últim el
conseller ha dit que la institució treballa per trobar un aparcament dissuasiu, però en el qual
només es podrà aparcar un vehicle com a màxim 5 dies seguits. El Partit Socialista i
Compromís amb Formentera han valorat positivament el primer any de funcionament del
pàrquing regulat. El PP ha criticat la rapidesa amb la qual diuen la institució ha fet els canvis.
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Al Ple també han aprovat per unanimitat la proposta de creació i aprovació inicial del
Reglament de voluntariat esportiu. Així mateix ha obtingut el vistiplau de tota la cambra la
proposició del grup socialista relativa a la introducció de sistemes de generació d'energies
renovables als edificis del Consell i altra relativa a sol·licitar al Govern d'Espanya a fer efectiu el
dret a l'habitatge.
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