La Policia Local de Formentera obre 115 actes per venda ambulant

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Presidència, informa que la Policia Local de
Formentera ha aixecat 115 actes de denúncia per venda ambulant durant els mesos d’estiu.

Per al conseller de Presidència i responsable de la Policia Local, Bartomeu Escandell, “es dona
compliment així al compromís de la institució amb el sector del comerç local cara a pal·liar la
competència deslleial que suposa l’acció dels venedors ambulants, una activitat il·legal que va
en contra també de la imatge de tranquil·litat de la que volem que gaudeixin els nostres
visitants”.

Actes i decomisos
Entre els mesos de juny i setembre doncs, s’han obert 115 actes i s’han decomissat un total de
1392 peces de fruita, 1028 begudes, 1257 peces de vestir i 165 de bijuteria, a més de 13
motxilles, un bidó, 11 para-sols, 20 ganivets, 17 martells i d’altres estris emprats pels venedors.

Cal ressaltar els resultats dels mesos de juliol i agost, amb 41 i 42 actes obertes, un increment
d’un 13% i un 27% respectivament, respecte als mateixos mesos de l'any passat, mentre que al
setembre s’ha triplicat el nombre d’actes aixecades en relació al 2017, passant aquestes de 3 a
9 malgrat que enguany es comptés amb menys efectius.

La majoria de decomisos s’han efectuat a la zona de ses Illetes, per be que també s’han dut a
terme actuacions a les platges de Migjorn i es Caló i a la zona del Far des Cap de Barbaria.

Operatius amb drons
Des de la Policia Local es vol destacar també la col·laboració amb l'Oficial de la Policia Local
de Sant Josep responsable del Servei de RPA (operativitat amb drons), col·laboració que ha
facilitat la tasca dels agents a l’hora de localitzar els amagatalls de gran quantitat de productes
de venda, a més d’identificar diversos venedors en plena activitat i efectuar les corresponents
denúncies.
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