Celebració de la Junta Local de Seguretat a Formentera

Aquest migdia s'ha reunit a Formentera la Junta Local de Seguretat presidida pel president del
Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i la delegada del Govern a les Illes Balears, Rosario
Sánchez. A l'acte també hi han assistit la cap provincial de trànsit, Francisca Ramis, 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 la Guàrdia
Civil, de la Policia Nacional, de la Policia Local i de Protecció Civil.

El president del Consell ha explicat que aquesta junta es realitza sempre abans de la
temporada turística "per coordinar les feines de tots els cossos de seguretat i fer un balanç de
l'any anterior". Des del Consell s'ha tornat a demanar presència de la Guàrdia de Transit i de la
Guardia Civil Mar amb base a Formentera. Jaume Ferrer ha destacat que aquesta temporada
hi haurà "un augment de plantilla a la Policia Local que serà d'un mínim de 16 efectius, 5 més
que l'any passat a l'estiu".

Viogén
A més, el president ha explicat que a la Junta Local de Seguretat la institució insular ha
demanat la seva adhesió al sistema Viogén, un sistema de seguiment integral en els casos de
violència de gènere del Ministeri d'Interior. Per la seva part, la delegada ha agraït l'adhesió del
Consell a aquest conveni, i la posterior signatura d'un protocol de "protecció de les víctimes de
violència de gènere, per la implicació que hem de tenir tots en la lluita contra la violència de
gènere i la protecció de les víctimes", ha concretat.

Rosario Sánchez ha constatat "la bona salut de la seguretat a l'illa de Formentera gràcies a la
bona feina de la Policia Local, la Guàrdia Civil, i la Policia Nacional". Una feina de col·laboració
que ha permès reduir les infraccions penals en un 14% en el darrer any, segons ha detallat.
Rosario Sánchez ha explicat que s'ha augmentat la presència de patrulles en el carrer a
Formentera i s'ha incrementat l'horari d'atenció al públic de la caserna de la Guàrdia Civil, que
abans obria entre setmana en horari de matí, i ara obri de dilluns a divendres de 9 a 21h i els
caps de setmana en horari de matí.
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