Celebrada una Junta Local de Seguretat extraordinària per tractar el problema dels robatoris i incendis
dijous, 21 de desembre de 2017 16:30

Avui 11.00 hores a la sala d'Actes del Consell de Formentera s’ha celebrat la Junta Local de
Seguretat a petició del Consell de Formentera. El president del Consell, Jaume Ferrer, va
sol·licitar a la delegació del Govern la celebració extraordinària d'aquesta junta per tractar sobre
els robatoris i incendis que hi ha hagut darrerament a Formentera.

La Junta Local de Seguretat de l'illa de Formentera està copresidida pel president del Consell
de Formentera, Jaume Ferrer, i la delegada del Govern a les Illes Balears, Maria Salom, que no
ha pogut assistir a la reunió, en el seu lloc ha vingut el Rogelio Araujo, representant de la
delegació del Govern de les Illes Balears.

Després de la reunió el president ha explicat que aquesta trobada era necessària per tal de
conèixer la feina que estan duent endavant els cossos de seguretat com ara la Guàrdia Civil
per combatre els robatoris i incendis que hi ha hagut a l’illa, i ha assegurat que estan fent feina
cossos especialitzats per combatre’ls. A més, a la trobada s’han proposat qüestions per millorar
la coordinació entre la feina de la Guàrdia Civil, i la Policia Local, que també treballa per
combatre aquest problema.

“Amb les dades que ens han exposat es demostra que la feina s’està fent, tot i que a vegades
en aquest tipus de casos els resultats tarden en arribar”, ha explicat el president. “Esperem
tenir resultats quan abans millor, però mentrestant volem transmetre un missatge de
tranquil·litat a la població perquè confiï en la feina que estan fent els cossos de seguretat de
l’estat”, ha afegit el president.

Per part seva, Rogelio Araújo, ha declarat que el tema dels robatoris i incendis a Formentera
“ens preocupa i ens ocupa moltíssim”, i ha afegit que “treballen per trobar una solució” tot i que
ha reconegut que “no podem detallar el tipus d’investigació, però sí demanar confiança i dir que
hi ha els mitjans suficients per arribar a solucionar-los i evitar-los”.

A l'acte també han assistit part dels consellers de l'equip de Govern i els portaveus dels grups
polítics, així com altres autoritats i representants de la Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia
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Civil, Protecció Civil, i de la direcció general d'emergències del Govern.
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