La ITV de Formentera finalitza l’any 2020 amb llista d’espera zero i prop de 6.000 vehicles inspeccionats
dijous, 31 de desembre de 2020 12:12

El servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles del Consell de Formentera ha finalitzat l’any 2020
amb llista d’espera zero, després d’un any on va haver de suspendre el servei des de mitjans
de març fins a l’11 de maig a causa de la crisi sanitària de la covid-19.

El servei va començar l’any 2020 amb una llista d’espera de 20/30 vehicles i quan es va
reprendre l’activitat al mes de maig a més es van haver de recol·locar prop de 350 vehicles de
lloguer programats per aquests mesos. El conseller de Serveis d’Inspecció, Antonio J. Sanz, ha
destacat “l’esforç desenvolupat pel personal de l’àrea en aquest any tan complicat” i ha
assenyalat que “la incorporació d’un tercer mecànic i la reorganització del treball han estat
essencials per aconseguir la llista d’espera zero i millorar l’atenció a l’usuari”. “Ja des del mes
de setembre estam treballant sense llista d’espera i per el pròxim any volem millorar el servei
amb nova maquinària”, ha anunciat el conseller.

El mes de juliol, amb 1.542 vehicles va ser el mes amb més inspeccions; i el 28 de setembre,
amb 108 revisions, el dia amb més vehicles inspeccionats de l’any. En total, l’any 2020 s’han
inspeccionat prop de 6.000 vehicles.

En l’actualitat, el servei d’ITV de Formentera compta amb una plantilla de tres mecànics i dos
auxiliars administratius. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 7.30 a 14.00
hores, i enguany també s’ha ampliat l’horari dels dijous, que serà de manera ininterrompuda de
7.30 a 20.30 hores.

El Consell recorda que per sol·licitar cita per a la inspecció de vehicles es pot cridar al telèfon
971 32 31 30 o també per correu electrònic itv@conselldeformentera.cat .
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