Assumpte: Al·legacions al PGOU actualment en exposició pública

Incompliment, per part del PGOU presentat dels objectius de l’Agenda 21
Joan Carles Palerm Berrocal, amb DNI 41.452.857 – A, en nom i representació del GENGOB Eivissa, entitat legalment constituïda, declarada d’Utilitat Pública pel Consell de
Ministres, amb domicili a efectes de notificacions a l’apartat 1189, 07800 Eivissa, Illes
Balears, dins del termini d’exposició pública del document de revisió del Pla General
d’Ordenació del Municipi d’Eivissa, compareix i
EXPOSA:
El Pla d’Acció Agenda 21 és una ferramenta sorgida de la Conferència de les Nacions
Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992,
amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament sostenible al segle XXI.
La Ciutat d’Eivissa va assumir el compromís de posar en marxa el Pla d’Acció Agenda 21.
Aquest compromís comporta el deure de l’Ajuntament a incorporar les conclusions
d’aquest document al planejament urbanístic de la ciutat. De fet, això és reconegut a la
pàgina web del consistori, on es pot llegir:
“L’Agenda 21 no és un document legalment vinculant per als ajuntaments, però les

institucions que decideixen posar-ho en marxa assumeixen una obligació política i
moral. L’esmentat document recomana avaluar i modificar els projectes, les polítiques,
ordenances i reglaments per aconseguir el desenvolupament sostenible.”

A la memòria d’ordenació del PGOU es reconeix, entre d’altres coses:

“La Agenda Local 21 de Ibiza señala que la política ambiental a desarrollar ha de
centrarse en:
.....

Garantizar una protección regulada por el Ayuntamiento de ses Feixes del
municipio.
......

Reaprovechamiento de las aguas residuales urbanas tratadas en la EDAR de
la Ciudad de Ibiza con el fin de restablecer la irrigación “natural” que existía.”

Resulta evident, a l’hora de valorar el resultat final del PGOU aprovat ara inicialment, que
l’Ajuntament, lluny d’assumir la que anomena “obligació política i moral” quant al
compliment dels criteris que s’estableixen a l’Agenda Local 21 del municipi, obvia
completament aquesta responsabilitat i no només no garanteix la protecció de ses Feixes del
municipi, sinó que converteix les del Prat de Vila en una Unitat d’Actuació Urbana que
comportarà la seva desaparició.
S’ha de recordar que a l’avanç de PGOU presentat a l’agost de 2003, en compliment de les
conclusions de l’Agenda Local 21, es preveia la recuperació dels cultius a aquesta zona.
Per tot l’exposat es sol·licita d’aquest Ajuntament:
-

Que s’assumeixen els objectius ambientals resultants de la confecció de l’Agenda
Local 21.

-

Que s’estableixin les mesures normatives escaients per tal de garantir l’assoliment
d’aquests objectius.

-

En conseqüència, que l’Ajuntament doni compliment al compromís polític i moral
que va acceptar en posar en marxa la confecció de l’Agenda Local 21 del Municipi.

Joan Carles Palerm Berrocal

Eivissa, 31 de gener de 2005
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