Joan Carles Palerm Berrocal, amb DNI núm. 41.452.857 A, en nom i representació del
GEN-GOB Eivissa, amb domicili, a efectes de notificació a l’apartat de Correus 1189,
07800 d’Eivissa
A
L’Il·lustríssim Alcalde d’Eivissa
Assumpte: Destrucció del conjunt rural de Can Misses, catalogat amb un nivell de
protecció B a la revisió del PGOU; i de la sènia de ses Galamones, catalogada amb un
nivell A a la mateixa revisió

La Llei de Disciplina Urbanística (Llei 10/1990 de 23 d’octubre) estableix en el seu
art.2.11 que és necessària llicència per a “la demolición de las construcciones…”.
Davant les 2 denúncies del nostre Grup, el regidor d’Urbanisme va informar que s’havia
obert expedient de disciplina urbanística del qual, a dia d’avui, el nostre GEN, com a
part interessada, no ha tengut cap notificació.
El GEN vol recordar que segons l’article 25 de l’esmentada Llei “ Son infracciones
urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones contenidas en esta
Ley, en la Ley del Suelo y en los reglamentos de ésta, en los planes, en los programas,
en las normas y en las ordenanzas. Toda actuación que contradiga las normas o el
planeamiento urbanístico en vigor dará lugar a:
-25.1 La adopción por parte de la administración competente de las medidas necesarias
para que se proceda a la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física
alterada…
-25.3 La imposición de sanciones a los responsables…”
Per altra banda, el nostre Grup recorda a l’Alcalde i al regidor d’Urbanisme que l’art.33
de la Llei diu que “En ningun caso la infracción urbanística no puede suponer un
beneficio económico para el infractor…” per la qual cosa volem advertir que en
aplicació de l’esmentada Llei aquest Ajuntament no pot atorgar cap llicència de
construcció donat que el fí que perseguia la demolició dels dos elements
patrimonials mencionats era el desenvolupament urbanístic de la zona.

Així mateix, segons l’art.34 “Cuando en el hecho concurra alguna circunstancia
agravante, la sanción se impondrá siempre en el grado máximo. Se considerarán
circunstancias agravantes:
a) Reincidència: Els promotors han incomplit la Llei, en dues ocasions: demolició
de la sènia de ses Galamones i demolició del conjunt rural de Can Misses.
b) Destrucció d’obres o conjunts catalogats o històricoartístics: Els dos conjunts
es trobaven protegits per la revisió del PGOU aprovada en el Ple de 15 de desembre
de 2004.
Per tot això, instam a l’Ajuntament d’Eivissa que informi al GEN-GOB Eivissa,
entitat que va presentar les esmentades denúncies, de les passes donades fins ara en
relació a les mateixes i se’ns tengui per part personada en l’expedient d’infracció.
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