DIVERSOS DECOMISSOS EN PLATGES VERGES
El servei de Costes i Medi Ambient de la policia Local de
Ciutadella (SECOM - Servei de Control Ordenances
Municipals) informa que feia ja uns dies que havia observat
que un dels coneguts venedors ambulants que opera
habitualment per les platges d'Algairens anava a la platja
amb bicicleta de forma continuada i regular. Davant aquest
fet, i en tenir constància que igualment feia venda ambulant
a la platja, es va sospitar que amagava mercaderies a la
zona, a fi de no ser detectat en el seu transport. S'ha fet una
recerca per tal de trobar on podia tenir amagat el material
que emprava per la venda il.legal, ja que, tot i que es feia el
seguiment per part de la Policia Local, agafar-lo en el precís moment de la venda era molt difícil, degut
a que era avisat per un altre col.laborador i advertit així de la presència policial.
La investigació realitzada per part de la Policia Local de Ciutadella en un bosc proper a la platja de la
Vall, ha donat com a resultat la troballa d'un "zulo" o petit amagatall al descobert que era tapat amb
una lona verda on hi havia amagat tot el material que es veu a la fotografia que s'acompanya. Dins les
neveres hi havia aigües congelades, i les begudes en llauna també eren encara fredes. Tot açò fa
sospitar que el sospitós ho deixa al lloc el vespre anterior i al matí hi va a vendre agafant del petit
magatzem les neveres amb les que fa la venda a les platges de la zona.
Relació del material:
Una cadira plegable tipus caçador.
5 neveres de càmping rígides o flexibles.
2 radio transmissor de freqüència lliure amb pinganillo per l'orella.
2 prismàtics.
Llaunes de begudes i refrescos.
Aigües congelades.
Borses de patates fregides.
Es calcula que amb aquestes mercaderies i el seu preu venda a públic el venedor podria recaptar uns
500 € si pogués vendre tot el material decomissat i aquesta es suposa la previsió de venda d'un dia, ja
que no es considera que el material trobat pugui durar molt més en aquestes condicions.
Cal destacar que el material de comunicació està preparat per operar entre dues persones que
mitjançant un sistema de ràdio avisen sobre l'arribada del servei de la Policia Local i que també es
compte amb prismàtics de gran potència per tal de que "l'avisador" estigui en un lloc ocult a una certa
distància i que no pugui ser enxampat per la força actuant.
Tot açò fa que el servei de vigilància s'hagi d'adaptar a les noves estratègies a fi d'anar una passa
endavant d'ells. La importància del decomís del material és clau ja que és el que verdaderament els pot
arribar a dissuadir de seguir amb la seva activitat il.legal, al no fer-la rentable si cada cop han de
comprar no sols el material de venda, sinó el de distribució i contra vigilància. Tot això a part de les
sancions que els hi puguin caure en el moment de ser agafats in fraganti, cosa cada cop més difícil
degut a la seva xarxa d'avisadors.
El cos de la policia local de Ciutadella segueix prioritzant la vigilància i conservació dels espais
naturals del nostre municipi, i aquesta acció ha estat més fàcil al comptar amb el nou vehicle 4x4 cedit
pel Consell Insular de Menorca. Des de Policia Local es vol alertar de la manca de certificacions
sanitàries dels productes objecte d´aquest tipus de venda i del perill de consumir aliments que no estan
en les condicions més òptimes pel consum humà, fet que podria provocar greus problemes de salut a
qui faci ús d´aquest tipus d´aliments.

