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PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ SOBRE LA
CREACIÓ I LA POSADA EN MARXA D’UN DESTACAMENT DE LA UME DE
FORMA PERMANENT A MENORCA

Unitat Militar d'Emergències (UME) és un cos que forma part de les Forces
Armades Espanyoles, creat per acord del Consell de Ministres el 7 d'octubre de 2005.
Posteriorment, mitjançant el Reial decret 416/2006, d'11 d'abril, s'estableix la seva
organització i desplegament. S'implanta com una força militar conjunta de caràcter
permanent en les Forces Armades amb la finalitat d'intervenir de forma ràpida en
qualsevol lloc del territori d'Espanya en casos de catàstrofe, greu risc o altres
necessitats públiques que requereixin la seva actuació.
El Reial decret 1097/2011, d'11 de juliol, va aprovar el Protocol d'Intervenció de
la Unitat Militar d'Emergències i estableix que la seva actuació podrà ser ordenada
quan es produeixi alguna de les següents situacions d'emergència amb caràcter greu,
amb independència que es tracti d'una emergència d'interès nacional o no.
- Les que tenguin el seu origen en riscos naturals, com a inundacions,
terratrèmols,

despreniments

de

terrenys,

grans

nevades

i

altres

fenòmens

meteorològics adversos de gran magnitud.
- Els 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.
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Qualsevol altra que decideixi el President del Govern en nom del Rei.

Els professionals que formen la Unitat Militar d'Emergències compten amb una
preparació específica que radica principalment en una formació sanitària i d'actuació
davant les emergències. També són instruïts per desenvolupar accions contra incendis
forestals, inundacions, grans nevades, ensulsiades i riscos tecnològics.

Des de la seva fundació, la UME ha actuat en 442 ocasions, tretze d'elles en
situacions greus registrades en Balears. La seva ràpida i eficaç intervenció redueix els
danys en situacions límit i ajuda a salvar vides.

Resulta fonamental la col·laboració i coordinació entre els Cossos i Forces de
Seguretat de l'Estat per afrontar, gestionar i solucionar emergències, adquirint enorme
importància comptar amb la participació de la Unitat Militar d'Emergències per la seva
preparació i experiència. La rapidesa en la resposta resulta fonamental en aquestes
situacions de risc i tensió, que afecten al conjunt de la població. cal destacar que
Canàries explica actualment amb dos destacaments permanents de la UME, un en
Gran Canària i un altre a Tenerife, que garanteixen aquesta immediatesa d'acció.

Les Illes Balears, l'altre arxipèlag d'Espanya, no disposen avui d'un
destacament permanent de la UME, i encara que la distància amb la península no és
la mateixa que la de l'arxipèlag atlàntic, el fet geogràfic de la insularitat representa una
dificultat afegida per als integrants d'aquesta Unitat Militar a l'hora d'arribar al lloc on
s'ha produït el sinistre o emergència que requereix la seva intervenció.
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Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les següents
PROPOSTES D'acord:

1.- El Ple de l'Ajuntament de Maó reconeix la preparació i experiència de la
Unitat Militar d'Emergències, i valora la importància de comptar amb un destacament
permanent a Menorca per facilitar la seva intervenció i reduir el temps de reacció en
casos de risc greu per a la població.
2.- Instar al Govern dels Illes Balears a col·laborar activament amb el Ministeri
de Defensa perquè la Unitat Militar d'Emergències expliqui a Menorca amb les
infraestructures, mitjans i recursos necessaris per garantir el seu desplegament i la
seva actuació de forma ràpida i eficaç.
3.- Instar al Govern dels Illes Balears a estudiar, conjuntament amb el Ministeri
de Defensa, la creació i la posada en marxa d'un destacament de la UME de forma
permanent a Menorca per comptar amb la seva participació en la gestió
d'emergències.
4.- Proposar la instal·lació d'aquest destacament permanent a la Base Militar
de San Isidro, que ja acull personal i material de juny a setembre.

Maó a 14 de maig de 2018

Agueda Reynés Calvache
Portaveu del Grup Municipal Popular
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