Avui s’ha celebrat la Junta Local de Seguretat de l’illa de Formentera per millorar la coordinació dels coss
dijous, 2 de març de 2017 18:49

Avui s'ha reunit la Junta Local de Seguretat de l'illa de Formentera que ha estat copresidida pel
president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i la delegada del Govern a les Illes
Balears, Maria Salom. A l'acte també han assistit la vicepresidenta, Susana Labrador, el
conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, el conseller de Mobilitat, Rafael González, i la
consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, així com representants de la resta de grups
polítics, entre d'altres autoritats i representants de les forces i cossos de seguretat de l'estat,
com el coronel de la Guàrdia Civil de Balears, Jaume Barceló, i el comissari de Policia Nacional
d'Eivissa, José Manuel Mariscal de Gante i membres dels serveis d'emergències de l'illa com
Policia Local i Protecció Civil.

El president ha explicat que aquesta trobada sempre es fa abans inici de temporada turística
per "valorar com ha anat i coordinar la tasca dels cossos de seguretat en vista a l'inici de
l'estiu". Ferrer ha aprofitat la reunió per donar la benvinguda a la nova delegada a qui li ha
traslladat les principals preocupacions pel que fa a seguretat a l'illa de Formentera, com són un
major control en l'entrada i sortida del port de la Savina i també del tràfic d'estupefaents, entre
d'altres. Per suplir la mancança de personal de Policia Local, el president ha demanat "un
esforç de coordinació entre tots els cossos per assegurar la seguretat a l'illa de Formentera".

Base de la Guàrdia Civil de la Mar a la Savina
A més, el president ha recordat que "davant la demanda reiterada de què Formentera
necessita una embarcació permanent de la Guàrdia Civil de la Mar, tant el coronel com la
delegada han expressat la possibilitat que Sa Costera, l'embarcació que té la Guàrdia Civil a
les Pitiüses pugui tenir el seu port d'amarrament a la Savina". Jaume Ferrer ha agraït aquesta
possibilitat i ha assegurat que ja s'han iniciat els tràmits "amb Autoritat Portuària i altres
estaments per poder tenir aquesta base a Formentera".

Per part seva, la delegada del Govern ha declarat que a la reunió hi ha hagut un clima de feina
conjunta per garantir que Formentera sigui una illa segura i "entre tots ser més eficients i
eficaços". D'altra banda, Maria Salom ha assegurat que després dels bons resultats, hi ha
intenció per part del Ministeri de mantenir la presència dels policies carabinieri d'Itàlia que ja
vingueren el passat estiu a reforçar les tasques dels cossos de seguretat de Formentera. A
més, la delegada ha anunciat que es signarà un protocol relacionat amb la violència de gènere
per treballar conjuntament en la seva eradicació.
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