Formentera demana la suspensió del projecte de reubicació de l’estació marítima de Formentera a Eivissa
dijous, 19 de maig de 2016 18:00

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, acompanyat de la consellera de
Participació Ciutadana, Sònia Cardona, ha anunciat avui que la institució ha presentat un
recurs contenciós administratiu davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, TSJB, contra la licitació de la redacció del projecte de reubicació de l’estació marítima
de Formentera al port d’Eivissa.

Els principals arguments per presentar aquest recurs són, segons ha enumerat el president:
“l’incompliment de la legislació vigent, la tramitació inadequada del projecte i per evitar fets
consumats”. Sobre l’incompliment de la legislació vigent Jaume Ferrer, que comptava amb la
presència del cap de serveis jurídics del Consell, Àngel Navarro, ha declarat que s’incompleix,
entre d’altres, el pla director d’Infraestructures del Port d’Eivissa, la llei de Ports, la llei de
planificació urbanística i el PTI.

Sobre l’incompliment de la tramitació ha declarat que “no entenem qui, quan i com s’ha pres
aquesta decisió perquè no consta cap decisió en aquest sentit de cap òrgan de gestió de
l’APB”. Finalment, sobre els fets consumats, ha explicat que “si no presentem el recurs se
suposa que es dóna per bo per omissió”. El president ha afegit que no podem permetre que
aquesta obra vagi avançant i que cada vegada sigui més difícil aconseguir quedar-nos “on
sempre”.

Consens polític
Jaume Ferrer ha assegurat que prèviament a la compareixença ha parlat amb tots els
portaveus dels grups polítics que han mostrat el seu suport a la presentació del recurs. Cal
recordar que el passat 4 d’abril el Consell d’Entitats va donar suport al manifest “De la
indignació a l’esperança”, que després fou ratificat per unanimitat al ple extraordinari celebrat
l’11 d’abril i en el qual es varen comprometre a “utilitzar l'assessorament jurídic, propi o extern,
per portar a terme les accions necessàries per defensar el posicionament del poble contra el
canvi del moll d'atracada a Eivissa”.
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