Presentació del nou Servei d’Inspecció del Consell de Formentera

El Consell de Formentera ha presentat avui davant la Casa Consistorial el nou Servei
d'Inspecció de la institució insular. A l'acte han assistit el conseller de Presidència, Bartomeu
Escandell, la consellera de Turisme, Comerç i Territori, Alejandra Ferrer, i la consellera de Medi
Ambient, Daisee Aguilera, que han estat acompanyats pels treballadors del servei i dos efectius
que també s’han incorporat recentment a la Policia Local.

La consellera de Turisme, Comerç i Territori, ha explicat que fa poc més d’una setmana que va
començar a funcionar aquest nou servei d’inspecció. “Els zeladors han començat fent una
ronda informativa entre els comerços per controlar l’ocupació de la via pública i la publicitat
dinàmica”, segons ha detallat. A més també s’han iniciat les inspeccions sobre serveis turístics
a internet per començar a elaborar un protocol d’actuació.

“Durant els primers mesos de funcionament es faran tasques de control i inspecció per
recol·lectar informació i així poder adaptar les normatives a les noves necessitats”, segons ha
declarat Alejandra Ferrer. En total hi fan feina en el servei d’inspecció 9 treballadors, 5
controladors, 3 inspectors i un coordinador del servei, i en les properes setmanes
s’incorporaran dos nous controladors més.

Zeladors de Medi Ambient
Tres d’aquests controladors són zeladors de l’àrea de Medi Ambient. La consellera del ram
Daisee Aguilera ha explicat que hi ha un zelador més que altres temporades, que a més
realitza les tasques de coordinació amb la resta d’àrees. Aquests treballadors es dediquen a
“fer inspeccions de residus, control de platges i dels serveis que es presten per part dels
concessionaris, entre d’altres funcions”. A més ha recordat que hi ha una nova informadora
ambiental. Els treballadors del servei d’inspecció disposen dels Meharis Elèctrics, cedits per
Citroën per moure’s per l’illa.

Més policia
Per part seva, el conseller de Presidència, ha presentat als dos nous efectius de la Policia
Local que varen començar el dia 1 de juliol de fer feina. Escandell ha explicat que el nou servei
també servirà per alleugerar de feina al cos policial. A més, el conseller ha explicat que un dels
principals objectius del cos, format per personal que ja feia feina al Consell, i de nou és
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“coordinar les diferents àrees d’inspecció, control i seguretat perquè es facin complir les
normatives i es treballi per mantenir Formentera com una illa tranquil·la on l’oci es pugui
combinar amb el descans”.
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