Formentera rep 66 mil euros per gestionar la policia local

El Consell de Formentera ha rebut enguany una dotació de 66.609,36€ del Fons de Seguretat
Pública de Balears, una quantitat que es destinarà tant a recursos humans com a la dotació i
adquisició de recursos materials de seguretat.

Fons de Seguretat Pública
El Fons de Seguretat Pública se centra a impulsar l’estabilitat i l’adequació en la prestació dels
serveis policials, a millorar la coordinació de les policies locals i a adoptar mesures per
promoure la qualitat dels serveis policials.

Els municipis han de destinar l’ajuda econòmica que rebin a garantir la prestació adequada dels
serveis policials. Per això, un 70 % del total de l’ajuda percebuda ha d’anar destinat a recursos
humans i el 30 % restant a la dotació i adquisició de recursos materials de seguretat.

La distribució del Fons de Seguretat Pública entre les administracions municipals i l’autonòmica
permet que cadascuna, dins dels seus àmbits competencials corresponents, pugui comptar
amb recursos econòmics per acomplir una mateixa finalitat, com és garantir l’eficiència dels
serveis que han de prestar les policies locals i millorar la seguretat pública en els municipis de
les Illes Balears.

Proves de l’oposició a 6 places de policia
Així mateix, és previst que des del dimecres 22 al divendres 24 d’agost es facin les proves de
l’oposició per a les sis noves places del cos de policia local de Formentera. Les proves seran
de coneixements generals, del territori i les ordenances municipals i insulars, així com
d’aptituds psicològiques i de personalitat, a més de proves pràctiques i físiques.

Actuacions amb dron i a es Cap de Barbaria
La policia local ha continuat fent batudes amb l’ajuda de drons. Així, la setmana passada es va
dur a terme una actuació a ses Illetes, on es van identificar dos venedors ambulants i es van
decomissar varis productes destinats a la venda.
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Les batudes amb drons tenen una doble utilitat, ja que a banda d’identificar in situ els infractors,
permeten també la localització dels seus amagatalls, una dada molt útil a l’hora d’efectuar
noves accions.

A més, durant el cap de setmana s’han fet tasques de control a la zona des Cap per a controlar
la venda ambulant en aquest punt d’interès turístic.
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