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El GOB reclama a partits i institucions una
intervenció urgent per evitar la construcció
d’un camp de golf a Son Bosc
Tot i comptar amb tres informes jurídics desfavorables, aquest dijous el
Ple de l’Ajuntament de Muro, amb els vots d’UM i PP, podria donar el
vist i plau a la llicència d’obres
El passat 25 de febrer la comissió d’obres de l’Ajuntament de Muro va informar
favorablement la llicència d’obres per fer un camp de golf a Son Bosc. Tot i que el
procediment habitual és que sigui la junta de govern, com organisme competent, la que
atorgui la llicència, el batle (Jaume Perelló, UM) va decidir traslladar la responsabilitat
d’aprovar aquesta polèmica llicència al ple municipal, per així comptar amb majoria
municipal aprofitant els vots del PP (en l’oposició).
Segons hem pogut comprovar, el batle compta amb un informe del secretari municipal
favorable a l’atorgament de la llicència. En aquest informe no apareixen citats enlloc els tres
informes jurídics contraris a l’atorgament de la llicència d’obres, emesos pel tècnic de l’Àrea
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Muro, el Servei d’Assistència Tècnica del Consell de
Mallorca, i la Direcció General d’Administracions Públiques de la Conselleria de
Presidència.
Com ja s’ha explicat al llarg dels darrers mesos, els tres informes coincideixen en assenyalar
que la zona afectada pel projecte de camp de golf està grafiada com APT (Àrea de Protecció
Territorial) per les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, i per tant, segons
les DOT, en aquesta zona no s’hi pot construir un camp de golf.
Tot i això, el batle sembla ben decidit a aprovar la llicència de construcció d’aquest camp de
golf, ocupant una zona d’elevat valor ambiental i limitant amb el Parc Natural de s’Albufera
de Mallorca.

Son Bosc, una zona amb valors naturals extraordinaris
Els valors naturals de Son Bosc són molts i importants, tal i com s’ha reconegut a diferents
informes d’entitats científiques (TAIB) i del propi Govern (informes de la direcció del Parc
Natural i del Servei de Protecció d’Espècies). La zona està ocupada per un prat dunar amb
una diversitat biològica altíssima, amb moltes i interessants espècies de flora i fauna. De fet,
segons l’informe del Servei de Protecció d’Espècies, a aquesta zona li
corresponen “els majors índex de biodiversitat de tota l’àrea de s’Albufera,
molt superiors al de la majoria de zones incloses al parc natural.”
El reconeixement d’aquests valors i l’amenaça de la seva destrucció per la construcció del
camp de golf ha motivat la reacció de les més importants entitats de conservació
internacionals, com són:
- IUCN (The World Conservation Union): participada per 847 ONGs, 111 agències
governamentals (entre elles, curiosament, la nostra Conselleria de Medi Ambient), 83 estats
membres i 33 organismes afiliats.
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- Planta Europa: xarxa internacional d’organitzacions no governamentals i
d’administracions que treballen amb l’objectiu d’aturar la pèrdua de biodiversitat vegetal.
Engloba 78 organitzacions de 38 països.
- PlantLife International: important organització, amb forta implantació al Regne Unit, de
botànics i conservacionistes. Entre les seves tasques fonamentals es troba el programa IPAs,
per tal de determinar les àrees mundials més importants per la conservació de la flora.
- Royal Society for the Protection of Birds: la més important associació britànica per
l’estudi i conservació de les aus. Té més d’un milió de socis. Bona part dels turistes ornitòlegs
que visiten s’Albufera i s’allotgen a Can Picafort i la Platja de Muro són membres d’aquesta
entitat.
- Wetlands International. La més important organització internacional de conservació de
zones humides, amb oficines a 16 països.
Aquestes entitats, i moltes altres entitats i persones, s’han adreçat al President del Govern, al
Conseller de Medi Ambient i al Batle de Muro reclamant la protecció de Son Bosc i la no
autorització del camp de golf.

Com un espai natural extraordinari es pot convertir en un camp de golf?
Deixant de banda la discussió jurídica sobre la legalitat d’atorgar aquest dijous la llicència de
construcció d’aquest camp de golf, aquest tema és un bon exemple de l’arbitrarietat que pot
impregnar els procediments de valoració ambiental de zones amenaçades per projectes
urbanístics.
Les diferents entitats internacionals que s’han posicionat a favor de la protecció de Son Bosc
no poden entendre com en aquesta zona es planteja autoritzar un camp de golf. L’excusa
manifestada per part de la Conselleria de Medi Ambient és que la zona compta amb el vist i
plau de la Comissió Balear de Medi Ambient. Però per desgràcia aquesta condició no és
garantia de molt, com veurem. Anem a fer una breu cronologia dels fets:
[Govern Matas]

. 15/04/99. La Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA) informa favorablement
l’avantprojecte de camp de golf de Son Bosc
[Govern Antich]

. 16/05/03. En base a informes tècnics de la pròpia Conselleria, que destaquen els valors
ambientals de la zona, el Govern aprova un Decret que incorpora Son Bosc al Parc Natural
de s’Albufera de Mallorca.
[Govern Matas]

. 30/01/04. El Consell de Govern, argumentant defectes de procediment administratiu,
anul·la l’ampliació del Parc i desprotegeix Son Bosc.
. 14/06/05. El Servei d’Assessorament Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient
reclama informe al Servei de Protecció d’Espècies (SPE) sobre els efectes ambientals de
l’avantprojecte de camp de golf.
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. 18/07/05. El SPE emet informe DESFAVORABLE a l’avantprojecte de camp de golf: “Per
tot l’esmentat, i pel que fa a la protecció d’espècies, cal informar desfavorablement
l’avantprojecte de construcció del camp de golf de la platja de Muro. Tot i disposar d’un
acord favorable de la CBMA, de 15 d’abril de 1999, el projecte no valora suficientment els
valors ambientals (hàbitats i espècies) de l’àrea, afectant de forma greu el conjunt de les
espècies de flora i fauna que s’hi troben. Així mateix, la construcció d’aquest camp de golf
també afecta indirectament la resta d’hàbitats propers inclosos dins l’actual Parc Natural
de s’Albufera.”
Tot i això, l’informe inclou una sèrie de recomanacions per si la CBMA decidís no revisar el
seu informe favorable de dia 15/04/99.
. 28/07/05. La CBMA decideix ignorar l’informe desfavorable del SPE, i aprova la no
necessitat d’elaborar un estudi d’impacte ambiental del projecte de camp de golf. Tanmateix,
fixa una sèrie de condicions ambientals que el projecte haurà d’adoptar.
[Govern Antich]

. En resposta a la campanya que reclama la protecció de Son Bosc, la Conselleria de Medi
Ambient, a través de la Direcció General de Caça Protecció d’Espècies i Educació Ambiental,
demana un altre informe al SPE per veure si es compleixen les condicions imposades per la
CBMA el 28/07/05.
. 13/12/07. El SPE emet informe afirmant que es compleixen la majoria de les condicions
imposades per la CBMA, però va més enllà i detecta més possibles problemes ambientals
(pèrdua d’hàbitat potencial per l’orquídia de prat).
En tot aquest procés, durant l’etapa Matas hi observam una clara voluntat per
permetre la construcció del camp de golf malgrat els evidents importants valors
naturals de la zona.:
- La protecció, anul·lada el 30/01/04 per defectes de tramitació, no es recuperà una vegada
subsanats els pretesos defectes, sinó que la desprotecció es convertí en definitiva.
Tanmateix, Jaume Font (aleshores Conseller de Medi Ambient) mai no amagà el seu suport
al projecte de camp de golf.
- La CBMA decidí no revisar el seu acord favorable i ni tan sols va reclamar l’elaboració
d’un estudi d’impacte ambiental del projecte, malgrat l’informe desfavorable del SPE. La
clara utilització política de la CBMA per aconseguir objectius urbanístics lesiona greument la
credibilitat d’aquest organisme ambiental
Però el govern actual tampoc s’ha caracteritzat per intentar invertir la situació. La
Conselleria de Medi Ambient, actualment dirigida per Miquel Àngel Grimalt
(UM), ha donat per bona l’actuació de la CBMA i ha renunciat a prendre
mesures que podrien evitar la destrucció de Son Bosc. Fins i tot al nou informe
encarregat al SPE apareixen de bell nou arguments contraris al camp de golf, sense que això
hagi estat considerat motiu per intervenir.
Entre les mesures que podria haver adoptat la Conselleria de Grimalt podem destacar:
- La revisió de l’acord de la CBMA, que com ja hem vist ignorà un informe desfavorable del
SPE.
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- L’inici de redacció d’un Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) per incorporar
aquesta zona al Parc Natural de s’Albufera.

Reclamam a polítics i governants la seva intervenció immediata per
evitar la construcció del camp de golf
Davant la clara voluntat del batle de Muro (Jaume Perelló, UM) d’aprovar la llicència del
camp de golf, tot i existir tres informes jurídics que assenyalen la il·legalitat d’atorgar
aquesta llicència, el GOB reclama la intervenció de partits i institucions per tal
d’evitar la destrossa. Tot i que la llicència sigui il·legal (això ho diran els tribunals) si
l’ajuntament atorga la llicència i ningú ho impedeix la promotora podrà començar les obres i
arrasar Son Bosc. Per això reclamam:
- A UM, i especialment al seu vicepresident i Conseller de Medi Ambient,
Miquel Àngel Grimalt, li demanam que eviti que un batle del seu partit pugui
atorgar una llicència molt qüestionada legalment i a un espai d’elevat valor
ambiental. D’altra banda li recordam que segueix tenint en les seves mans
diverses fórmules per evitar l’inici de les obres i garantir la protecció de Son
Bosc. Per al GOB, la responsabilitat d’Unió Mallorquina en aquest tema és total, no només
per les actuacions del batle sinó també per la manca de voluntat d’actuar del seu
vicepresident i Conseller de Medi Ambient.
- Al PSOE li demanam que assumeixi al màxim nivell la postura clara i valenta
del PSOE-Entesa a Muro, defensant la protecció de Son Bosc. Això hauria
d’implicar la intervenció del Consell de Mallorca i del Govern, ja que ambdós han emès
informes jurídics desfavorables a la concessió de la llicència d’obres. Per això:
-

Reclamam la intervenció de Francina Armengol, per tal que el CdM que
ella presideix recorri la llicència i demani la seva suspensió cas que
l’ajuntament l’atorgui, i que procuri fer-ho aviat per tal d’evitar al màxim la destrossa
que implicaria l’inici de les obres.

-

Reclamam igualment la intervenció de Francesc Antich, per tal que
s’impliqui personalment en la protecció de Son Bosc i coordini les
diferents actuacions que es puguin dur a terme per aconseguir-ho. En GOB
ha sol·licitat i reiterat la seva sol·licitud d’audiència per part del president, sense que
fins avui haguem tingut resposta.
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