La Policia Local de Formentera interposa 257 denúncies per venda ambulant

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d’Interior, informa que la Policia Local de
Formentera ha aixecat 257 actes de denúncia per venda ambulant durant els mesos d’estiu.
Són 142 actes més que durant la temporada de 2018 quan es varen aixecar 115 denúncies.

El conseller d’Interior i responsable de la Policia Local, Josep Marí, ha agraït als membres del
cos policial la feina feta “perquè han desenvolupat un pla d’actuació més incisiu per poder
donar resposta a les peticions del comerç local i pal·liar la competència deslleial que suposa la
venda ambulant que es dona a les platges i que també distorsiona la imatge de tranquil·litat que
venen cercant els turistes”.

Actes i decomisos
Entre els mesos de juny i setembre, s’han obert 257 actes i s’han decomissat un total de 2667
peces de fruita, 481 begudes, 1319 peces de vestir i 850 de bijuteria. L’àrea de Comerç del
Consell de Formentera és l’encarregada de tramitar aquestes denúncies i fer la incoació de
cada acta oberta per la policia.

Josep Marí també ha agraït als representants de la PIMEF, la Petita i Mitjana Empresa de
Formentera, el suport que han donat al pla d’actuació, ja que “han ajudat a localitzar punts de
venda ambulant de manera constant i han estat en contacte directe tant amb l’àrea d’Interior,
com la de Comerç per lluitar entre tots contra aquesta pràctica il·legal”.

Altres denúncies
A més d’aquestes actes denúncies per venda ambulant també s’han interposat 37 actes de
denúncia als mateixos venedors ambulants per tinença d’arma blanca. Així mateix, la Policia
Local ha interposat als venedors ambulants 8 denúncies per haver accedit a zones dunars
protegides, unes denúncies que després tramiten des de la direcció general d’espais naturals i
biodiversitat del Govern balear. La majoria de decomisos s’han efectuat a la zona de ses Illetes,
però també s’han dut a terme actuacions a les platges de Migjorn, Llevant, Cala Saona i es
Caló des Mort.
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