Formentera comença a desplegar la regulació de l'aparcament de la Savina
dilluns, 2 de febrer de 2015 21:17

El Consell de Formentera ha començat a desplegar, aquest dilluns 2 de febrer, el projecte de
pàrquing regulat de la Savina. L'Oficina d'Informació Ciutadana (OAC) de Sant Francesc, ha
començat a repartir els adhesius que acrediten els vehicles dels residents de l'illa. El Consell de
Formentera informa que disposaran almenys de tot aquest mes per recollir el distintiu.

En aquest primer dia, els empleats públics de l'OAC han lliurat els adhesius als veïns de la
Savina que ho han demanat. En canvi, als veïns d'altres punts de l'illa només els han verificat
que la documentació que aportaven fos la correcta. D'aquesta manera els treballadors de
l'Oficina d'Informació Ciutadana es van familiaritzant amb els processos i els materials d'aquest
nou projecte.

Per obtenir l'adhesiu, convé anar a l'OAC amb el Document Nacional d'Identitat i els papers del
cotxe, si l'intessat n'és el titular, o bé amb el paper de l'assegurança on consti que l'interessat
és conductor habitual. Els empleats públics de l'OAC comprovaran que l'interessat estigui
empadronat a l'illa i que el vehicle estigui inscrit a Formentera i, en aquest cas es lliurarà
l'adhesiu de manera immediata.

Nous controladors

Una altra de les novetats, és l'inici de les activitats de tres controladors del pàrquing regulat de
la Savina. Els tres nous empleats, que varen ser escollits entre les 32 persones que es van
apuntar a les proves d'accés, han començat amb tasques informatives i de preparació de
protocols de rutes. En els propers dies s'instal·laran els parquímetres a la Savina, i els tres
nous controladors rebran una formació específica sobre el seu funcionament. El passat
divendres, els nous empleats ja varen rebre una formació de quatre hores relacionada amb
formes d'atenció al públic i en qüestions específiques de la regulació de l'aparcament a la
Savina.
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