Formentera retira el contenciós contra l’APB
dijous, 6 d'octubre de 2016 10:48

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha anunciat que avui s’inicien els tràmits
per retirar el recurs contenciós administratiu interposat 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. Així ho va explicar anit Jaume Ferrer en
la celebració del Consell d’Entitats per donar compte de l'acord institucional sobre la ubicació
de la nova estació marítima de Formentera al port d'Eivissa.

El president va destacar que “quan es cerca el diàleg i es promou és molt més fàcil arribar a un
acord satisfactori per totes les parts”. Jaume Ferrer va agrair a totes les institucions implicades
que han participat en el procés que hagin possibilitat aquest consens. Ferrer va fer una menció
especial a la plataforma ciutadana Formentera Importa i a tot el poble de Formentera que el
passat 17 d'abril de 2016 va participar en la concentració organitzada, per aquesta plataforma,
sota el lema “On Sempre” a la plaça de la Constitució.

En la sessió del Consell d’Entitats celebrada ahir, la consellera de Participació Ciutadana,
Sònia Cardona, i el president, varen explicar totes les passes seguides per arribar a l’acord
institucional que es va presentar en el Consell d’Administració d’Autoritat Portuària del passat
28 de setembre que assenyala que “la ubicació de l’estació marítima de Formentera al port
d’Eivissa estarà en la mateixa alineació que l’actual, paral·lela a l’avinguda de Santa Eulària, en
un lloc veí al Club Nàutic i en part de l’actual varador. Una solució que manté la proximitat amb
el centre de Vila, a la vegada que permet construir un passeig amb la possibilitat d’unir tot el
perímetre del port per usos de les persones, segregant les zones de treball portuari, pesca i
industrial a la superfície de moll comercial nord”. La sessió va finalitzar amb un fort aplaudiment
per part de tots els assistents.
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