EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA,
d’acord amb el que preveu el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, desitja elevar al Ple de l’Ajuntament la següent moció,
MOCIÓ ENVERS LA UNITAT MILITAR D’EMERGÈNCIES(UME)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La UME, Unitat Militar d’Emergències és un cós integrant de les Forces Armades
Espanyoles creat per acord del Consell de Ministres el 7 d’octubre de 2005.
Posteriorment, mitjançant Reial Decret 416/2006, 11 d’abril, s’estableix la seva
organització i desplegament i s’implanta com una força militar conjunta de caràcter
permanent dins les Forces Armades, amb la finalitat d’intervenir de forma ràpida en
qualsevol lloc del territori nacional espanyol en casos de catàstrofe, greu risc o altres
necessitats públiques.
El Reial Decret 1097/2011, de 22 de juliol, aprovà un Protocol d’Intervenció de la
Unitat Militar d’Emergències, i estableix que la intervenció de la UME, podrà ser
ordenada quan alguna de les següents situacions d’emergència es produeix amb caràcter
greu, independentment que es tracti d’una emergència d’interès nacional o no:

Els militars que formen la UME disposen d’una preparació específica que radica
principalment en una formació sanitària d’emergència; també són instruïts per a
l’actuació enfront d’incendis forestals, inundacions, grans nevades, ensulsiades, riscos
tecnològics, etc.
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-Les que tenguin el seu origen en riscos naturals, entre elles inundacions, terratrèmols,
esllavissament de terreny, grans nevades i altres intervencions metereològiques adversos
de gran magnitud.
-Incendis forestals
-Les derivades de riscos tecnològics, i entre ells el risc químic, el nuclear, el radiològic i
el biològic.
-Les que siguin conseqüència d’atemptats terroristes o actes il·lícits i violents, incloent
aquells contra infraestructures crítiques, instal·lacions perilloses o amb agents nuclears,
biològics, radiològics o químics.
-La contaminació del medi ambient.
-Qualsevol altre que decideixi el President del Govern en nom del Rei.

Des de la seva fundació, la UME a actuat en(infinitat) 443 ocasions, 11 d’elles a les Illes
Balears, principalment els incendis. Cal destacar la importància de la col·laboració entre
totes les forces a l’hora d’afrontar moments de tensió i emergències que requereixen de
l’actuació immediata i una resposta coordinada a cada situació. Per tant, la rapidesa i
velocitat en la reacció es fonamental a l’hora de fer front a aquestes situacions, a
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Canàries es disposa de dos destacaments permanents de la UME, un a Gran Canària i un
altre a Tenerife, que garanteixen aquesta immediatesa en la reacció.
Les Illes Balears no compten amb un destacament permanent de la UME, tot i que la
distància amb la península no és la mateixa que la de les Canàries, sí que representa una
dificultat per aquest cos a l’hora d’arribar al lloc on s’ha produït el sinistre de forma
ràpida.
Atenent a la Proposició no de llei presentada pel Grup Popular al Parlament de les Illes
Balears el passat mes d’abril RGE núm. 2898/19 i aprovada al Parlament de les Illes
Balears amb el vot a favor dels partits PP, PSOE, C’s i el Pi, a pesar del vot en contra de
MES i l’abstenció de PODEMOS, volem donar suport i recolzar aquesta decisió així
mateix demanar i instar al Govern de les Illes Balears en fer una aposta efectiva i real en
matèria de seguretat per als nostres ciutadans.
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD
PRIMER.-L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a col·laborar
activament amb el ministeri de Defensa per tal que la UME compti a les Illes Balears
amb les infraestructures necessàries per al seu desplegament ràpid i efectiu.
SEGON.- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a estudiar,
conjuntament amb el Ministeri de Defensa, la possibilitat de dotar d’una unitat efectiva
de la UME a les Illes Balears de forma permanent.
20 de novembre de 2018
EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT GENERAL
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Vista l’anterior Moció del grup polític municipal Partit Popular, la Comissió
Informativa Permanent General va acordar dictaminar – la favorablement (2 vot a favor
i 7 abstencions) a la seva sessió de dia 23 de novembre de 2018 i elevar-la a la
consideració de l’Ajuntament Ple per a la seva aprovació.
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