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L’Ajuntament reforça els seus instruments per a
limitar  la  implantació  de  grans  superfícies
comercials

El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha aprovat aquest matí la

modificació número 8 de les Normes Subsidiàries (NNSS) del municipi, un

canvi  al  qual  s’inclou una modificació  de la  normativa per  a evitar  la

implantació  de  grans  superfícies  comercials  a  parcel·les  residencials.

Igualment, el plenari ha aprovat per unanimitat remetre una missiva a la

firma  Spectrum  per  a  que  desisteixi  de  la  seva  intenció  de  fer

prospeccions per a detectar petroli al Mediterrani pel risc que suposa pel

medi ambient i l’economia local.

La modificació de les NNSS proposada per l’equip de Govern ha comptat

amb el recolzament de Guanyem i l’abstenció del PSOE. Aquest canvi,

que va ser aprovat inicialment al febrer i que ha estat a exposició pública,

té com a variació més destacable que es reforça la protecció contra la

implantació indiscriminada de grans superfícies. L’esperit i l’aplicació de

la normativa existent ja es dirigia contra aquesta implantació però per a

evitar possibles interpretacions legals, ara es determina clarament que a

les  parcel·les  considerades  com  a  casc  antic  o  residencials,  els  usos

secundaris que permet la norma (comercial, industrial o recreatiu) només

podran implantar-se a una planta baixa o en una primera planta amb

condicions.  D’aquesta  manera  queda  fixat  més  clarament  que  una

parcel·la reservada per a fer habitatges no pugui ser reconvertida (per

mor d’aquest ús secundari permès per la llei) en un centre comercial.

El segon punt del dia ha estat votat a favor per tots els grups polítics i

consisteix a acordar l’enviament d’una carta en nom de l’Ajuntament a

Spectrum  Geo  Limited,  i  més  concretament  al  seu  president  Neil

Hodgson,  per  a  demanar  que  suspenguin  el  seu  projecte  denominat

‘Campaña Sísmica 2D en Áreas libres del Mediterráneo Noroccidental-Mar

Balear’ que afectaria a Eivissa i que suposaria un important perill per als

valors  mediambientals  de  la  zona,  a  més  de  posar  en  risc  la  nostra

principal indústria que és el turisme.
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L’alcalde, Vicent Marí, ha defensat aquesta carta perquè “tots estem en

contra de les prospeccions al Mediterrani i tenim l’obligació de dir-ho tan

alt i tan clar com sigui possible”, a més de recordar que la pressió popular

i de les institucions ha estat clau per a impedir altre projecte, com era el

de Cairn Energy.

Per últim, al torn de precs i preguntes, Marí ha aprofitat per a demanar

als representants dels grups polítics al ple que es posin en contacte amb

els  seus  companys  d’altres  institucions  implicades  per  a  donar  una

solució ràpida al problema dels fangs de la depuradora, ha assenyalat

que demanarà cita amb els responsables dels departaments implicats per

a treballar  en aquestes solucions i  ha assenyalat  que, arrel  de fer un

major seguiment de la instal·lació “hem vist que hi ha procediments que

podrien funcionar millor”.


