Sr. Xico Tarrés Marí
President
Consell Insular d’Eivissa
Eivissa, 24 de setembre de 2007

Senyor President:
Volem mostrar-li el nostre interès en mantenir una reunió amb vostè per tal d’exposar-li
personalment les actuacions que el nostre grup considera prioritàries a l’illa d’Eivissa en
matèria d’ordenació territorial i medi ambient. És la nostra voluntat participar de
manera constructiva en aquesta matèria mitjançant l’aportació d’idees i propostes
concretes.
Donat que sabem que actualment s’estan preparant els pressupostos del Consell Insular
d’Eivissa per a 2008, volem anticipar-li una petició concreta que precisament està
relacionada amb el projecte pressupostari, i que li comunicam ara per poder-la incloure
en les inversions de 2008, si ho estima oportú.
Es tracta, en concret, de l’adquisició de terrenys amenaçats per projectes urbanístics i
d’aquesta manera salvar-los de la seua destrucció o, fins i tot, la compra de terrenys ja
urbanitzats o immobles concrets, en aquest últim cas, per tal de demolir-los i retornar
aquestes parcel·les el seu estat natural anterior.
El GEN considera molt important que la tradicional compra de terrenys rústics per a
preservar-los es perfeccioni, doni una passa endavant i es reorienti cap a l’adquisició de
finques, on legalment no es pugui evitar la seua urbanització, o de finques ja construïdes
i que representin un atemptat paisatgístic o ecològic per a procedir a la seua supressió
física i la regeneració posterior del lloc. Aquests terrenys passarien, com és obvi, a la
xarxa de finques públiques que ja té el Consell.
El GEN considera que el Consell podria firmar convenis anuals o plurianuals amb el
Govern balear i l’Administració central per tal de reunir quantitats rellevants per a
aquestes mesures, que aconseguirien restablir el paisatge destruït de manera directe,
clara i visible.
El nostre grup considera que la compra de finques amenaçades ha estat una promesa
tradicionalment incomplerta des d’altres administracions, donat que mentre que a
Mallorca ja està decidida i gairebé materialitzada l’adquisició de terrenys per part del
Ministeri de Medi Ambient, a Eivissa encara no s’ha fet el mateix amb cap espai, tot i
haver-hi propostes concretes.

Per això, estimam que ha de ser directament el Consell Insular qui lideri aquestes
operacions, les promogui i les executiu, en solitari o en col·laboració econòmica amb
altres institucions. Arreu de l’illa hi ha terrenys sense cap altra possibilitat de protecció
que no sigui la compra. També hi ha paisatges que mai no es podran recuperar si no és
amb la seua adquisició prèvia.
Per això, volem proposar la consignació d’una partida suficientment dotada en els
pressuposts de 2008 per a aquesta finalitat. Esperam, no obstant, poder celebrar aviat
una reunió amb vostè per a poder exposar-li els detalls d’aquesta proposta i d’altres que
tenim previst comentar-li en bé del nostre medi ambient i el nostre territori.

Cordialment,

Joan Carles Palerm Berrocal
President del GEN-GOB Eivissa
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