
 

El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper 
Plenari, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent,  la següent PROPOSICIÓ 
relativa a: 
 

Per la protecció del Patrimoni Natural  
i la defensa dels treballadors 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El Govern està reduint de forma dràstica els recursos destinats a la cura del territori i els 
espais naturals. Els pressupostos de 2012 ja varen suposar una greu regressió en aquest 
sentit, que ara agreuja, fins a un punt inassumible, el projecte de pressuposts per a 2013.  
 
La fusió de les dues empreses públiques que es dediquen a tasques de protecció i 
conservació dels espais naturals, l’IBANAT i Espais de Natura Balear (ENB), no justifica en 
absolut les reduccions de pressupost, del 13% la primera, i més del 30% la segona, que 
comportarà nombrosos acomiadaments de treballadores i treballadors que es dediquen a 
aquestes tasques. De fet, el 5 de desembre s’han acomiadat 30 treballadors: 22 d’Espais de 
Natura i 8 d’IBANAT. 
 
Hem de recordar que: 
 

� l’IBANAT intervé en la prevenció i extinció d’incendis forestals, en emergències i 
catàstrofes naturals (caps de fibló, inundacions, temporals,...) i en la gestió de les 
zones d’acampada, refugis i àrees recreatives que són emprades per uns 300.000 
usuaris/any. 

 
� Espais de natura: gestiona els 12 espais naturals protegits, 24 finques públiques i 

12 Refugis. Entre els espais naturals protegits és troba Parc nacional 
marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera. Un parc de 10.021,51 hectàrees 
(8.705,26 marines i 1.316,25 terrestres) que pertany al terme municipal de Palma i 
que el 2011 va rebre prop de 76.000 visitants. 

 
En el cas de Cabrera, amb les retallades del 2012 el programa anual d’execució del Parc ja 
reconeix que l’ajust pressupostari “sense precedents” provocarà, entre d’altres:   

- Disminució significativa dels programes de conservació. 
- Reducció de 6 persones destinades al suport de l’ús públic. 
- Disminució del programa de vigilància. 

 
Amb les retallades del 2013 del Govern i la reducció de més d’un 40% de l’assignació de 
l’Estat col·loquen al Parc de Cabrera en una situació de perill que fan botar totes les 
alarmes. 
 
Està clar que les retallades que es plantegen pel 2013 en els recursos destinats a la cura del 
territori i els espais naturals, fan inassumibles el compliment de les directives europees de 
conservació d’espais naturals, ni el Pla Balears Natura 2015, sobretot si tenim en compte 



 

que entre els espais naturals protegits de les nostres illes i les finques públiques sumen 
gairebé 100.000 hectàrees, una dada gens despreciable. 
 
Les conseqüències d’aquestes decisions seran una considerable reducció en les inversions i 
manteniment dels espais així com una important reducció de plantilles: amb els recents 30 
acomiadaments i amb la prevista amortització de les 82 places no cobertes. Sense dubte, el 
nostre patrimoni natural està en perill i des de l’Ajuntament de Palma no podem girar la cara 
i mirar cap un altre costat.   
 
Aquest decisió xoca, a més, amb els anuncis del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori de potenciar l’atractiu turístic dels espais naturals i el turisme de natura, i amb tot el 
discurs en favor de la desestacionalització, ben al contrari, és un atac a la línia de flotació del 
paisatge com a puntal de la nostra economia i el nostre entorn. 
 
Per tot això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de 
Palma l’adopció de la següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears a garantir una 

òptima protecció i conservació dels espais naturals, els treballs forestals, la prevenció 
d’incendis, l’educació ambiental i la cura de la biodiversitat i el patrimoni natural.  

 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern a dotar de recursos materials i 

humans suficients les empreses públiques IBANAT i ENB, o l’entitat que els 
substitueixi, sense acomiadaments de treballadors/es. 

 
Palma, 10 de desembre de 2012 
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