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CCOO DENUNCIEM EL NOU MODEL DE GESTIÓ 
PÚBLIC-PRIVAT DELS PARCS NATURALS QUE VOL 

IMPOSAR EL GOVERN DELS MILLORS
 
Privatització del que és públic: el patrimoni de tots i totes, gestionat en 
funció d’interessos polítics i privats, cessant als 12 directors actuals. 
 
 
La Generalitat, mitjançant acord de govern el 17 de febrer de 2015, va aprovar un Pla de 
gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020. Aquest Pla 
estableix un canvi en el perfil que han de tenir els directors dels Parcs que fins ara eren 
professionals amb un perfil conservacionista i de protecció del medi ambient i que havien 
obtingut la seva plaça per  concurs públic, valorant els seus mèrits i capacitats. 
  
Hores d’ara, per afavorir i implementar tot aquest pla externalitzador i privatitzador, el 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 
(DAAM) està procedint a cessar als 12 directors dels Parcs Naturals de Catalunya: 
  
            1 Parc Nacional: 
                        - Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
  
            9 Parcs Naturals: 
                        - Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 
                        - Parc Natural de l'Alt Pirineu. 
                        - Parc Natural del Cadí-Moixeró. 
                        - Parc Natural del Cap de Creus. 
                        - Parc Natural del Delta d'Ebre. 
                        - Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. 
                        - Parc Natural dels Ports. 
                        - Parc Natural de la Serra de Montsant. 
                        - Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
  
            2  Paratges Naturals d'interès nacional: 
                        - Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera. 
                        - Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. 
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Així mateix, el DAAM ha endegat les actuacions necessàries per nomenar directors de 
Parcs seguint els criteris de nous perfils que es concreta en la figura d’un director-gerent 
de lliure nomenament.  
  
Els nous nomenaments seran efectius amb data 1 d’octubre, en un període on tot indica 
que el Govern i, per tant, el Conseller del DAAM, estaran en situació de provisionalitat si 
es realitzen les eleccions el 27 de setembre, fet que sembla no importar-li a aquest 
Govern, que beneficia els interessos dels lobbys econòmics i urbanístics que han 
posat el seu objectiu en l’obtenció de beneficis econòmics en la gestió dels Parcs 
Naturals catalans,  en contraposició als generals de la ciutadania. La mesura de 
nomenar directors pel sistema de lliure designació també persegueix silenciar 
discrepàncies, les que s’havien produït entre els informes tècnics preceptius que havien 
fet els directors dels Parcs i els seus equips tècnics sobre qüestions urbanístiques que 
han suposat un fre a la voluntat política dels responsables de la Conselleria. 
  
Exemples de les actuacions d'externalització serien serveis actualment públics, com 
l'atenció als visitants dels Parcs, la gestió privada de les zones d'aparcament i acampada i 
la gestió del manteniment dels Parcs, amb l'objectiu final, tal com ha manifestat el propi 
conseller, Josep Maria Pelegrí, de que s'hagi de pagar per accedir als parcs i espais 
naturals del Catalunya. 
  
CCOO rebutgem l'actitud de menyspreu i tracte denigrant  que  està portant a terme el 
DAAM, en posar en dubte la professionalitat i la capacitat tècnica de gestió dels actuals 
directors dels Parcs. 
  
Així mateix, des de CCOO fem una crida, a totes les entitats i associacions 
conservacionistes i de defensa del medi ambient del territori, a lluitar contra aquesta 
política de desmantellament  i privatització dels Parcs Naturals. 
  
Des de CCOO considerem culpables d'aquesta situació al conseller Pelegrí, al director 
general de Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares, i al subdirector general de 
Biodiversitat, Francesc Cano, el qual és el veritable impulsor i defensor de la mesura de 
cessament dels actuals directors de Parcs. 
  
Des de CCOO demanem al President de la Generalitat que aturi aquesta política de 
desmantellament, i que sigui el nou Govern que surti de les eleccions autonòmiques 
previstes pel 27 de setembre qui prengui la decisió sobre quin ha de ser el model del 
gestió dels Parcs Naturals. 
 
De moment, fruit de les gestions efectuades amb grups parlamentaris hem aconseguit que 
el Parlament de Catalunya aturi temporalment aquesta disbauxa. Podeu seguir aquest 
enllaç per disposar de més informació.  
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