El Ple de Formentera prohibeix l’accés dels quads al Parc Natural de les Salines
divendres, 26 de febrer de 2016 19:23

El Ple del Consell de Formentera ha aprovat avui per unanimitat la proposta d'aprovació inicial
de la modificació del Reglament de gestió del servei públic d'estacionament al Parc natural de
ses Salines a la sessió celebrada avui. El conseller de Mobilitat, Rafael González ha explicat
que “amb els canvis introduïts es pretén potenciar la mobilitat sostenible dins aquesta zona
protegida, a la vegada que es conserva l’espai natural”.

Entre les principals modificacions el conseller ha destacat que la temporada de regulació de
l’accés a Illetes serà del 10 de maig al 30 setembre, mentre que l’accés a la zona d’Es Cavall
den Borràs i Llevant es regularà entre l’1 juny i el 15 setembre, “perquè en temporada baixa no
hi ha problemes d’aparcament en aquestes zones”, segons ha declarat el responsable de
Mobilitat.

A més, Rafael González ha anunciat que “es prohibirà l’accés dels quads al parc natural pel
desgast que produeixen en l’entorn i per motius de seguretat vial”. “Comencem a regular
l’entrada dels quads en aquest punt perquè és el més sensible de l’illa, però estem treballant
per consensuar amb les empreses de lloguer de vehicles perquè poc a poc retirin aquest tipus
de vehicles, que no és el transport sostenible pel que aposta el Consell”, ha afegit el conseller.

Regulació de l’accés dels autobusos

D’altra banda també es regularà l’accés d’autobusos del servei regular i discrecional, “que
produïen aglomeracions de gent en hores punta”. El del servei regular podrà entrar un cada
mitja hora durant tota la jornada, i de manera gratuïta. En quan al servei discrecional, també
podrà entrar un cada mitja hora, però pagaran entre 0,8 i 1,2 euros per plaça, depenent del
moment de la temporada, i en l’horari comprés entre les 12.00 hores i 17.00 hores no podran
accedir-hi.

Pel que fa als vehicles de gran volum, que generalment porten mercaderies als restaurants de
la zona, “es restringirà la seva entrada durant l’horari de màxima afluència de turistes en què no
tenen lloc als aparcaments”, segons ha dit el conseller. Podran entrar per fer els seus serveis,
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fins les 11 del matí, i després de les 5 o 7 tarda, depenent del moment de la temporada. Així
mateix, el conseller ha explicat que “també s’han fet canvis perquè es millorin el serveis de
retirada vehicles que estiguen mal estacionats”. Els partits de l’oposició, en general han vist
amb bons ulls els canvis introduïts i per això han donat suport a la proposta.

Aparcament la Savina

Per altra banda, el Ple també ha aprovat per unanimitat la proposta de ratificació de l'acord de
Comissió de Govern relatiu al règim provisional de les bonificacions per aparcament al nucli de
la Savina. “S’han introduït uns canvis per reduir la càrrega de feina administrativa interna i
facilitar els tràmits als ciutadans de Formentera a l’hora de demanar o renovar les
autoritzacions per aparcar a la zona regulada de la Savina”

Escoletes

El Ple del Consell també ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics la proposta
d'aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes del Consell i
la proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de
les escoletes. Sobre aquesta qüestió la consellera d’Educació, Susana Labrador, ha recordat
que “en els darrers anys s’ha incrementat el nombre de places per nins de 0 a 3 anys de 38 a
130, fet que demostra l’aposta del Consell per donar una resposta a les famílies que necessiten
aquest tipus de servei”. Així mateix, Susana Labrador ha recordat que “aquest curs escolar la
llista d’espera després del procés ordinari de matriculació va ser de 3 nadons, gràcies a
l’obertura de la nova escoleta del camp de futbol”.

Compareixença esports

El conseller d’esports, Jordi Vidal, ha protagonitzat la segona compareixença de l’any,
repassant la gestió realitzada a l’àrea el darrer any. El conseller, que ha estat ben valorat per
tots els grups municipals al seu torn de rèplica, ha destacat, entre altres, la creació de l’escola
d’atletisme, la realització del programa de valors amb la col·laboració dels clubs i escoles de
l’illa, l’obertura del poliesportiu i de la piscina de l’illa també en dissabte, el nou model de
subvencions pactat amb els clubs de l’illa, i ha avançat que “Formentera conjuntament amb les
altres administracions busca habilitar una ubicació per tenir una instal·lació on oferir els serveis
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esportius vinculats amb la mar”.
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