El decret de transport marítim, les millores en habitatge i mobilitat sostenible centren la reunió amb Marc

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, la consellera d'Habitatge, Ana Juan,
i el conseller de Mobilitat, Rafael González, s’han reunit avui de matí a la seu del Consell amb
el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern balear, Marc Pons, i el director general de
Mobilitat, Jaume Mateu. En aquesta primera trobada institucional han tractat temes relacionats
amb el transport marítim, la mobilitat sostenible i l’habitatge.

La presidenta ha explicat que el desenvolupament del decret de transport marítim ha estat un
dels temes prioritaris de la trobada, ja que “per Formentera és un tema importantíssim perquè
la connexió marítima amb Eivissa és l’única via d’entrada i sortida de l’illa, i per això és
imprescindible que les connexions de darrera i primera hora queden garantides”.

Sobre aquest tema el conseller Marc Pons ha assegurat que per al Govern “l’objectiu final és el
mateix”, i que ara ja s’han posat a fer feina, de manera consensuada amb el Consell de
Formentera, per aconseguir-ho. De fet ja s’han emplaçat a una reunió de feina, prèvia a la
trobada de la mesa de Transport Marítim que es reunirà el pròxim dilluns 25 de novembre.
Tant la presidenta com el conseller balear, han explicat que igual que ja va passar amb el
desenvolupament de la llei de Sostenibilitat Mediambiental i Econòmica de l’illa, que ha permès
la regulació d’entrada de vehicles a Formentera, sobre aquest tema es poden cercar solucions
conjuntes. “Si tots anem a una, amb el tema del decret de transport marítim, també podrem
cercar una solució i que les necessitats de Formentera es satisfacin en una qüestió tan
important per naltros”, segons ha dit Alejandra Ferrer.
Mobilitat sostenible
Marc Pons ha recordat que el Govern balear ha aportat enguany 350.000€ perquè la regulació
d’entrada de vehicles vagi acompanyada d’una millora en el transport públic i la mobilitat
sostenible de l’illa. En concret, aquests diners s’invertiran en millorar el servei del transport
públic, en incrementar els punts de recàrrega elèctrica i en renovar part de la flota de vehicles
del Consell per altres híbrids o elèctrics que siguin més sostenibles.

Habitatge
Respecte a la política d'habitatge, la presidenta ha recordat que el Consell "té a punt un terreny
per cedir a l'Ibavi per a la construcció d'habitatges de protecció oficial". D’altra banda, Ferrer ha
destacat també la col·laboració que hi ha entre ambdues administracions “per ampliar la feina
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que fa l'oficina de l'lbavi i aconseguir una oficina integral d'habitatge a l'illa".

Per la seva banda, el conseller Marc Pons ha recordat les ajudes al lloguer que ofereix el
Govern balear i que l'any passat va beneficiar a 44 famílies de Formentera, amb un import total
de 125.000 euros "quan en 2015 no hi havia cap ajuda". El conseller ha assegurat que encara
està obert el termini per sol·licitar les ajudes de 2019. Pons ha remarcat que el Govern balear
"construirà habitatges de protecció oficial a tots els terrenys que el Consell li cedeixi per aquest
ús" i ha anunciat que a principis de 2020 el Govern presentarà "un ampli pla de mesures
d'habitatge per totes les Illes", perquè es tracta d'un problema "estructural i no conjuntural".
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