El consell d'administració d'Autoritat Portuària aprova la construcció d'un edifici per a dotar d'aparcamen
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El nou edifici serà una realitat de cara al 2012 i permetrà alliberar espai a la zona
portuària per a ús públic i gratuït dels ciutadans.
Arrel de la problemàtica derivada de la mancança d’aparcaments per estacionar cotxes i demés
vehicles a la zona Portuària de la Savina, el president de la màxima institució de Formentera,
Jaume Ferrer va iniciar un procés de negociacions amb el president d’Autoritat Portuària,
Francesc Triay per tal d’arribar a una solució a aquest problema històric.
La proposta inicial d’Autoritat Portuària passava per la construcció d’un edifici per a la dotació
de places d’aparcament públiques, oficines i despatxos. Després de la mediació del president
del Consell de Formentera per a vetllar pels interessos dels ciutadans de l’illa, es va decidir al
Consell d’Administració de 13 de maig estudiar una millor solució en benefici dels empresaris
de la zona portuària i dels formenterers i formentereres.
Per a facilitar el planejament de la futura infraestructura, des del Consell de Formentera es
varen mantenir diverses reunions sectorials amb els representants locals de l’Associació
Empresarial de vehicles de lloguer de Balears (AEVAB), per tal de consensuar una ordenació
de l’espai portuari que millorés la imatge de les instal·lacions, i combinés la operativitat de les
empreses de lloguer amb l’ús públic del port de la Savina per als ciutadans de l’illa.
Gràcies a un estudi per part dels empresaris de la zona a petició del Consell de Formentera, es
va estimar que les necessitats de les empreses de lloguer requerien, com a mínim, la dotació
d’entre 88 i 172 places d’aparcaments per a cotxes i d’entre 36 i 51 places per a ciclomotors.
Aquestes serien les places requerides per cada firma comercial al nou edifici d’aparcaments
projectat per l’Autoritat Portuària per al desenvolupament de la seva activitat. Ferrer, va fer
arribar aquest estudi al president d’Autoritat Portuària, per tal d’elaborar un nou contracte amb
les necessitats afegides per Formentera i alliberar espai del port de la Savina.
Finalment, al Consell d’Administració d’Autoritat Portuària el passat 30 de juny es va aprovar
l’enderrocament de l’Edifici Bulevard situat al carrer Ponent del Port de la Savina, per tal de
construir un nou edifici amb planta baixa que permeti ubicar-hi les oficines de lloguer de
vehicles i dos plantes pis per a l’aparcament de tota la plataforma de vehicles de lloguer, sense
afectar a l’espai públic de la zona portuària.
El nou contracte marca expressament la construcció d’un edifici amb un espai com a mínim per
a 88 cotxes i 36 ciclomotors, el què permetrà alliberar la zona que actualment ocupen les
empreses de lloguer per a l’ús públic i gratuït dels ciutadans de l’illa.
Així mateix, cal destacar que des de l’any passat es va arribar a un acord de caràcter
excepcional per a autoritzar la pernoctació de vehicles a l’espai de la zona portuària.
Aquelles persones que necessiten que el seu vehicle pernocti a l’aparcament que Autoritat
Portuària gestiona al Port de La Savina, poden sol·licitar la credencial en el control d’accés o en
el seu defecte a la Policia Portuària.
Aquestes mesures són fruït de les conversacions que s’han mantingut entre Autoritat Portuària i
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el Consell de Formentera, fet que és motiu de gran satisfacció per la màxima institució de l’illa.
La construcció d’aquesta nova instal·lació serà una realitat abans de l’inici de la temporada
turística de l’any que ve i es preveu la seva posada en marxa definitiva de cara a l’estiu del
2012.
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