Formentera amplia la regulació de l’aparcament a es Pujols, Sant Ferran i Sant Francesc
dilluns, 15 de gener de 2018 13:56

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, informa que a partir de la propera
temporada turística es regularà l’aparcament a les poblacions de es Pujols, Sant Ferran i Sant
Francesc. Tal i com surt reflectit avui mateix al BOE, el Consell Insular ja ha iniciat la tramitació
per a l’adquisició dels parquímetres amb l’objectiu de tenir-los a disposició dins el primer
semestre d’aquest 2018 i poder tenir les noves zones d’aparcament regulat plenament
operatives de cara a l’1 de juliol d’enguany.

Experiència a la Savina
El Consell implantà el 2015 a la població de la Savina la primera zona d’aparcament regulat de
l’illa. Aquest nucli patia una gran mancança d’aparcament i després de tres temporades
d’implantació de les zones blava i verda ha vist solucionada aquesta problemàtica. Aquesta
bona experiència és el que ha dut al Consell a ampliar les zones d’aparcament regulat a
d’altres nuclis amb problemes d’aparcament.

El control d’aquestes zones d’aparcament regulat es realitzarà amb un únic equip de
controladors format per 3 membres durant la temporada d’hivern, plantilla que s’ampliarà fins a
16 operaris durant la temporada d’estiu. Aquest cos de treballadors estarà format per empleats
públics contractats pel Consell, tal i com queda reflectit als pressupostos de la màxima
institució Insular d’aquest 2018.

En els pròxims mesos, el Consell convocarà a les associacions de veïns de cada població per a
explicar les característiques d’aquest projecte en cada cas.

Consell d’Entitats
La implantació de la regulació d’aparcament segueix la línia del model explicat els anys 2014 i
2015 en el Consell d’Entitats. En vàries sessions celebrades aquells anys, es tractà l’objectiu
de reduir el nombre de vehicles en circulació a l’illa, especialment durant la temporada estival.

En aquestes sessions es tractaren diverses propostes, algunes competència del Govern balear
com ara gravar l’entrada de vehicles a Formentera, i d’altres competència del Consell, com
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regular l’aparcament a nuclis urbans. En aquest sentit, l’ampliació de les zones d’aparcament
regulat prevista, té com a objectiu optimitzar l’ús de les zones d’aparcament i, a la vegada,
minvar l’ús del vehicle privat a l’illa.
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