Molt Honorable President del Govern de les Illes Balears
Sr. Francesc Antich

Assumpte: Derogació Llei de Mesures Específiques per a Eivissa
Sr. President:
Com vostè ben sap, durant la passada legislatura s’aprovaren en el Parlament
de les Illes Balears tota una sèrie de normatives territorials que suposaven un retrocés
de dècades en matèria d’ordenació territorial a les nostres illes. Destaca entre aquesta
normativa la Llei de Mesures Específiques per a Eivissa i Formentera, la qual vulnera
el principi constitucional d’igualtat de tots els ciutadans a més d’incomplir lleis estatals,
i per tant de rang superior, com és el cas de la Llei del Sòl. Aquesta norma suposà, per
a Eivissa i Formentera, la pràctica derogació de tota la normativa existent a Balears en
matèria d’ordenació del sòl, urbanisme i turisme amb l’únic objectiu d’afavorir
l’especulació i la depredació territorial.
Suposam que per tot això la derogació de la Llei de Mesures Específiques
figurava tant en el programa electoral de la coalició PSOE-ExC que ara governa la
màxima institució insular, com en els acords de govern signats entre totes les forces
progressistes de les Illes Balears.
Atesa la situació d’emergència territorial i mediambiental que pateix l’illa
d’Eivissa, el nostre Grup espera que aquesta llei sigui immediatament derogada en
la seua totalitat i que es faci dins enguany i una vegada que ja s’ha iniciat el curs
parlamentari.
Suposam que és vostè ben conscient de la importància que ha tengut en els
darrers anys la mobilització ciutadana a les illes Balears, però molt especialment a
Eivissa, reclamant un altre política territorial, que esperam es vegi materialitzada de
forma clara i contundent durant la present legislatura.
A l’espera de les seues notícies, aprofitam l’avinentesa per saludar-lo
cordialment.
Joan Carles Palerm Berrocal

President del GEN-GOB Eivissa
Eivissa, 26 d’octubre de 2007

GEN. Secció Insular del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
(GOB), l’associació ecologista de les Balears. Entitat declarada d’Utilitat Pública
C/ Major, 20. Can Llaudis –Dalt Vila– 07800 Eivissa. Apartat de correus 1189
Telèfon/fax: 971 390674 - www.gengob.org - Correu electrònic: gen@gengob.org

