Les obres de la caserna de la Guàrdia Civil de Formentera avancen segons els plaços establerts
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En aquests moments han finalitzat el replanteig de tota la tabiqueria.
El delegat del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Ramon Socias,
acompanyat del coronel en cap de la Guàrdia Civil, Basilio Sánchez Rufo, i del president del
Consell de Formentera, Jaume Ferrer, han realitzat aquest matí una visita oficial a les obres de
la caserna de la Guàrdia Civil de Formentera.
Les obres de les futures dependències de la Guàrdia Civil de l’illa varen començar el passat
octubre i tenen un període d’execució de 18 mesos, pel que es preveu la seva finalització de
cara a l’estiu del proper any.
El pressupost per la construcció del nou quarter és de 3.602.637 euros. Les noves
dependències tindran una superfície construïda de 2810,79 metres quadrats i una superfície
del solar de 5.671,09 metres quadrats. Es distribuiran en quatre edificis on s’ubicaran les
oficines de feina i d’atenció al públic, així com les 22 vivendes destinades als agents de la
Guardia Civil.
El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer ha traslladat al delegat del Govern i al
coronel en cap la seva preocupació per la manca d’efectius de la Guàrdia Civil a Formentera
per als mesos de juliol i agost, i que tal com es va comprometre la Direcció Insular de l’Estat,
estava prevista la seva arribada pel dia 1 de juliol.
Després de diverses cridades, el coronel en cap ha assegurat que a partir de la setmana vinent
Formentera comptarà amb una patrulla de tràfic i amb una plantilla més estable, ja que en les
darreres setmanes hi ha hagut una certa incertesa amb el nombre d’efectius.
Tant el Consell de Formentera com la Direcció Insular de l’Estat han destacat l’esforç de les
dos administracions per a potenciar la coordinació de les forces de seguretat per tal de millorar
l’efectivitat en la resolució de possibles problemàtiques. En aquest respecte, la construcció de
la futura caserna de la Guàrdia Civil, que es posarà en funcionament a l’estiu del 2011,
suposarà un canvi qualitatiu en les dinàmiques de feina de la Guàrdia Civil, amb una plantilla
estable a Formentera que podrà desenvolupar la seva feina en condicions.
Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina Perifèrica de Comunicació (OPC) de la
comandància de la Guàrdia Civil de Balears al telèfon 971 774 100 (ext. 173).
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