Formentera reforça la inspecció marítima i inicia el segon cap de setmana amb un dispositiu especial de c

El Consell de Formentera informa que ahir es varen aixecar nou actes de denúncia a
embarcacions en una dispositiu especial de control d’activitats relacionades amb el transport de
viatgers que es produeixen en el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera. El Servei
d’Inspecció de Pesca del Consell i personal de Costes i de Capitania Marítima varen realitzar
deu inspeccions a embarcacions.

Els nou expedients sancionadors han set interposats per activitats relacionades amb el
transport de viatgers no regulat o la recollida de persones en punts habilitats. També es varen
realitzar controls de permisos, documentació i de títols dels patrons.

En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Serveis d’Inspecció, Antonio J. Sanz, ha
assegurat que “les inspeccions són claus per posar fre a aquestes activitats que estan
prohibides en el nostre parc natural i que posen més pressió sobre aquest enclau natural que
hem de protegir”. A més, ha anunciat que en els pròxims dies s’esperen noves actuacions.

Per la seva part, la presidenta de Formentera, Alejandra Ferrer, ha agraït la feina feta per totes
les forces de seguretat i administracions competents acordada a la reunió de coordinació
extraordinària feta el passat dimecres 4 d’agost per posar ordre tant en aigües del parc natural,
com dins l’illa.

“Aquest cap de setmana serà el segon en què tendrem dispositius especials fets en
col·laboració entre la Policia Local, Guàrdia Civil, el servei d’Emergències del Govern i el Servei
d’Inspecció i personal de les àrees de Medi Ambient i Mobilitat del Consell per prevenir les
aglomeracions de persones, venda ambulant, festes a espais naturals i cases, entre d’altres
situacions que vulnerin la normativa covid i que posin en risc la salut de totes i tots els
formenterers, així com els nostres visitants”, segons ha declarat Alejandra Ferrer.
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