Nou camió grua per al cos de la Policia Local de Formentera
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S’espera l’adquisició d’un camió per a atestats de cara a finals d’any.
El president del Consell de Formentera i responsable del cos de la Policia Local, Jaume Ferrer,
ha presentat aquest matí juntament amb el cap de la Policia Local, Joan Mayans, el nou
camió-grua, valorat en 42.600 euros.
El nou vehicle del cos policial s’ha adquirit a partir d’un procediment negociat amb l’empresa
Motor Ibiza S.A. i permetrà donar un servei de retirada de vehicles de la via
pública, així com possibilitar la circulació en perfectes condicions.
Des d’avui mateix, es compta amb dos persones destinades a prestar el servei 24 hores, el què
juntament amb les tasques de la Policia local, reforçarà les condicions de
seguretat a les carreteres.
En plena temporada estiuenca, el nombre d’efectius és de 15 persones, amb la incorporació
d’un policia turístic, fruit del conveni de col·laboració entre el Consell de Formentera i la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern Balear per a la coordinació policial i la
millora de la seguretat pública.
Els serveis policials aniran en la mateixa línia que l’any passat, amb reforços als punts més
problemàtics de l’illa. En aquest respecte, hi haurà una parella que distribuirà i controlarà el
trànsit al mercat de la Mola, s’incidirà en les cruïlles més transitades com Sant Ferran i Sant
Francesc, es controlarà la venda ambulant i l’acampada il·legal, a més d’una vigilància a les
zones turístiques per tal de vetllar pel compliment de les ordenances municipals.
Recordam que una de les prioritats per part de l’actual equip de govern és la inversió en
matèria de seguretat, amb la millora de les dependències de la Policia Local, la dotació de nous
vehicles, l'adquisició d’equipament i l'ampliació dels efectius. Al llarg del 2010 s’espera
l’adquisició d’ una furgoneta policial per a atestats.
Pel que fa als efectius de la Guàrdia Civil, ja es compta amb una patrulla de la Guàrdia Civil de
Trànsit des de principis de setmana i s’està a la espera de confirmar el nombre d’efectius
definitiu per a la temporada turística. El Consell de Formentera i la Direcció Insular de l’Estat
han destacat l’esforç de les dues administracions per a potenciar la coordinació de les forces
de seguretat per tal de millorar l’efectivitat en la resolució de possibles problemàtiques.
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