BAN
Antoni Mir Llabrés, batle de l’Ajuntament d’Alcúdia, Illes Balears;

FAIG SABER
Que després de la reunió convocada a l’Ajuntament d’Alcúdia amb entitats, agents i actors
vinculants a la salut pública, la prevenció i seguretat ciutadana, professionals i polítics per
treballar plegats amb motiu de les festes de fi de curs que es fan anualment a Alcúdia, la
preocupació per la seva seguretat i amb la finalitat de prevenir i evitar el consum d’alcohol en
menors i altres riscs, s’informa de les mesures preventives i de seguretat que van consensuarse per tal de dispensar una protecció especial aquesta nit als al·lots i joves:
•

S’entregaran als establiments uns cartells informatius de la prohibició expressa de la venda
i subministrament de begudes alcohòliques a menors d’edat (en català, castellà i anglès)
que hauran de col·locar-se de forma visible al públic, i també una circular informativa
recordatòria de la normativa vigent, amb la finalitat de sensibilitzar els seus propietaris i
aconseguir especialment aquest dia la seva col·laboració.

•

Hi haurà un augment significatiu dels efectius policials tant uniformats com de paisà per
tal de dispensar aquest dia una major i especial protecció als al·lots i joves i per tal de
dissuadir del consum d’alcohol.

•

S’ordena a la Policia Local en col·laboració amb la Guàrdia Civil intensificar les tasques de
control i inspecció als establiments sobre la presència i venda d’alcohol a menors.

•

S’il·luminaran els espais públics de concentració d’al·lots i joves amb focus.

•

S’ordena als locals d’oci nocturn disposar d’una persona a la porta que demanarà el DNI per
acreditar l’edat per poder accedir al local quan aquesta ofereixi dubtes raonables, i
compliran de forma estricta amb l’aforament autoritzat.

•

S’ordena als agents de l’autoritat la retirada de les begudes alcohòliques als menors, i la
seva posterior destrucció quan els agents així ho considerin oportú per a la protecció dels
menors i per raons higienicosanitàries.

•

Es disposarà d’un estand informatiu sobre el consum d’alcohol.

•

Es reforçaran els serveis sanitaris.

•

S’entregarà als pares una carta informativa, i als menors tant als instituts com durant la nit
de la festa una targeta amb els telèfons de contacte en cas d‘urgència i un imprès informatiu
per a la prevenció del consum d’alcohol.

I així es fa públic per al general coneixement de tothom

Alcúdia, 22 de maig de 2018

El Batle d’Alcúdia. Antoni Mir Llabrés.

