COMUNICAT DE PREMSA
NO NECESSITAM UNA UNITAT DE LA UME A LES ILLES, NECESSITAM REFORÇAR ELS
NOSTRES RECURSOS TÈCNICS I DE PERSONAL
El nostre personal de l’Ibanat té més especialització en extinció d’incendis que el
personal de l’UME
Sobre el parer de la delegada del govern, la Sra Maria Salom, que considera
“imprescindible” la presència estable de la Unitat Militar d’Emergències (UME) a les
Illes Balears, des de la secció sindical de l’STEI Intersindical de l’Ibanat, el que
consideram és que el que cal és apostar més pel personal empleat públic propi de
l’Ibanat i dels serveis d’emergències de les Illes i de millorar els recursos tècnics i de
personal, a les portes d’iniciar la campanya de risc d’incendis forestals del 2018.
Renovar el parc mòbil de l’Ibanat, no reduir la composició de les brigades per estalviar
contractacions de reforç durant la campanya d’estiu, l’avituallament del personal en
l’atenció directa d’un incendi forestal, el respecte dels torns de treball i de les hores
d’atenció directa d’un incendi, entre d’altres, són mesures que cal prendre per millorar
el recursos propis que disposen les Illes per atendre les contingències.
Tenim el personal millor especialitzat que el de l’UME en l’extinció d’incendis forestals
però ens calen molts dels recursos dels que disposa l’UME.
Caldria, per tant, dedicar els diners públics a reforçar els nostres serveis propis en
comptes de dedicar-los a tenir de manera estable una unitat de l’UME a les Illes.
Que la delegada del govern plantegi aquesta mesura també evidencia el problema del
finançament que patim a les Illes Balears i la fiscalització que en fa el govern estatal, ja
que pareix que no hi hauria problemes per a finançar aquesta unitat a les Illes però
tenim problemes per finançar una millora dels recursos propis.
Inca, 24 d’abril de 2018
Secció sindical de l’STEI Intersindical a l’Ibanat
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