Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa
al Consell de Mallorca
C/ de Palau Reial 1, 4a planta. 07001. Palma
Tel. 971 17 35 19 - Fax. 971 17 36 22
mamoranta@conselldemallorca.net
www.pensadiferent.cat

Assumpte: Moció sobre l’esbucament de les cases il·legals de ses covetes.
De tots és coneguda la sentència judicial ferma que obliga a l’Ajuntament de Campos a
esbucar els habitatges mig construïts de la urbanització il·legal de “Ses Covetes”. Aquesta
sentència ha estat rebuda amb molta satisfacció tant per les entitats que posaren el plet (PSM i
GOB) com per tots aquells que defensam la protecció del medi ambient i del territori com a
patrimoni a conservar per a les futures generacions i com a gran recurs de la nostra illa, en tant
que la principal font de la seva riquesa és el turisme.
Fa pocs dies, el jutge en una interlocutòria in extremis donava un termini de mig any per a què
l’Ajuntament de Campos procedís a esbucar els habitatges, advertint al batle de possibles
conseqüències en el cas de no complir amb el termini.
L’ajuntament de Campos ha pressupostat en 1.100.000€ el cost total de procedir a la licitació
de l’esbucament.
No podem obviar els precedents semblants, com Es Pont des Riuet, a Porto Cristo (Manacor) o
les cases de Llucalcari a Deià, on s’ha procedit a esbucaments obligats per sentència judicial
després de molt de temps, plets i recursos. En el cas del Pont des Riuet, es va signar un
conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Manacor
per assumir a parts iguals el cost de l’esbucament.
D’altra banda, el Consell de Mallorca va aprovar la convocatòria d’una línia de subvencions per
Ajuntaments per fer front a les despeses d’esbucaments de construccions amb sentència
judicial ferma, amb unes condicions i barems tan específics que semblava feta específicament
per Deià. De fet, sols aquest ajuntament n’ha estat beneficiat ostensiblement, sense que s’hagi
concedit subvenció alguna a cap dels altres ajuntaments sol·licitants.
També és cert que la situació econòmica dels ajuntaments de Mallorca passa per moments
molt complicats i no se troben en condicions d’afrontar despeses extraordinàries com pot ser el
cost d’un esbucament, i l’Ajuntament de Campos no és una excepció.
No ens sembla correcte que la ciutadania de Campos hagin de fer front a una despesa
extraordinària de 1.100.000€ com a màxim, que és conseqüència de la gestió de les persones
que regien les diferents administracions fa 20 anys.
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Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca
proposa al Ple que adopti els següents:
Acords
1. El Consell de Mallorca se farà càrrec del 33,3% de la despesa que ocasioni l’esbucament
dels habitatges de ses Covetes.
2. El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a que igualment es faci càrrec
del 33,3% d’aquesta despesa.
Palma, 28 de novembre de 2012
El Portaveu del grup
Joan Font Massot
Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca

