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

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN PODA ARBRAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Actualment l’Ajuntament de Palma té en vigor el Pla de gestió i risc de l’arbrat viari. Aquest
pla contempla un seguit d’actuacions i metodologies de treball per a la conservació i el
manteniment de l’arbrat de ciutat.
En les darreres setmanes hem viscut diversos casos d’associacions de veïns i veïnes i de
comerciants queixosos per la poda d’arbres dels seus barris. Ha estat el cas dels veïns de la
Plaça de Santa Fe, el carrer Bartomeu Pou o el carrer de Sant Martí.
Consideram que el treball de l’Ajuntament ha d’estar molt vinculat amb la gent, i per tant
establir canals constants i efectius de comunicació i pressa de decisions consensuats entre
Ajuntament i veïns i veïnes.
Aquest és un exemple ben clar. Les entitats i veïns/es s’han molestat, principalment per la
falta de informació i diàleg per part de Cort abans de la poda de l’arbrat. Les entitats i la gent
està disposada a escoltar per entendre les raons que duen a podar un arbre, però la gent ha
de ser informada i se li han de donar arguments raonables. És a dir, la gent és raonable si té
un ajuntament que compta amb ells. No podem mantenir el format de governar d’esquenes a
la gent, tampoc amb la gestió de l’arbrat de la nostra ciutat.
Així mateix, el Pla de gestió i risc de l’arbrat viari no compta amb cap tipus de comissió per
tal de realitzar el seguiment i l’avaluació del mateix. Per tant, és complicat conèixer el grau
d’aplicació i l’efectivitat del propi pla.
Per tot això, proposam al plenari de l’Ajuntament l’adopció de la següent
PROPOSTES D’ACORD
1. L’Ajuntament de Palma crearà una comissió mixta de seguiment amb participació
de tècnics municipals, entitats i grups polítics lligada al Pla de gestió i risc de l’arbrat
viari.
2. El plenari de l’Ajuntament de Palma insta al departament d’Infraestructures a aprovar
un protocol d’actuació per a la poda de l’arbrat viari. Aquest protocol tendrà present el
teixit associatiu i els veïns i veïnes com a agents a informar prèviament a la poda
d’arbres, així com per a consensuar les actuacions a realitzar en aquesta matèria.
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