
 

 
 

 
LA REVISIÓ DEL PGOU NO INTERESSA A ISERN  
 
Malgrat siguin temps de recursos escassos per l'administració, pareix que això 
no hauria d'afectar a la capacitat de l'Ajuntament de Palma per pensar, per 
planificar, per concentrar informació i redactar documents i plànols.  
 
Però a la vista de l'exasperant lentitud de la revisió del PGOU pareix que sí deu 
afectar. A més de la paràlisi total dels temes estratègics de la ciutat (GESA, 
façana marítima, Palau de Congressos, Lluís Sitjar, etc.) amb la coneguda 
excusa de que “no hi ha doblers”, la regidoria d'Urbanisme tampoc ha estat 
capaç de treure encara, després de més de dos anys de “gestió”, ni tan sols el 
document d'Avanç de la revisió. Simplement, fa unes poques setmanes, Cort 
ha aconseguit publicar una memòria d'informació i anàlisi sobre l'estat 
d'execució del Pla 1998 i alguns estudis de diagnosi complementaris (mobilitat, 
àrees acústiques, sòl vacant i paisatge).  
 
La darrera revisió del PGOU de Palma data de 1998 i tothom, tècnics, sectors 
professionals, econòmics, entitats ciutadanes, etc. coincideixen en la urgència 
de revisar-lo i actualitzar els seus paràmetres. També tots els grups polítics de 
l'Ajuntament de Palma, inclòs el PP, hem manifestat i reiterat que era 
inajornable i prioritari completar la revisió del PGOU en aquesta legislatura. 
Però enlloc d'això, l'actual equip de govern municipal, encapçalat pel batle 
Mateu Isern i el regidor d'Urbanisme Jesús Valls, s'han concentrat en altres 
“prioritats”.  
 
Així, Valls ha dedicat els seus esforços, per exemple, a remoure els obstacles 
jurídics i tècnics perquè pugui avançar el projecte de la gran ampliació del 
centre comercial del Coll d'en Rabassa, 84.000 m2 de nova gran superfície 
comercial, o a assumir obedientment els desitjos de la promotora que pretén 
construir a Es Jonquet un “bodrio” mastodòntic, completament al marge dels 
valors històrics i arquitectònics del barri, o també s'ha precipitat a tramitar una 
modificació de pla general per “arreglar” el problema generat a uns determinats 
propietaris de la Calatrava (entre ells, el president Bauzá) que havien vist com 
el Tribunal Suprem deixava fóra d'ordenació el seu edifici de luxe. Per no parlar 
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de la feina desplegada per poder urbanitzar Ses Fontanelles i suprimir la seva 
protecció, aconseguida a l'anterior legislatura.  
 
Aquesta ha estat la veritable prioritat marcada per Valls i Isern a l'urbanisme de 
Palma, salvaguardar els interessos de determinats inversors privats. Seguretat 
jurídica, diuen.  
 
I clar, aquesta prioritat és totalment incompatible amb la planificació. Qualsevol 
anàlisi amb dades, amb un mínim rigor, conclouria que l'oferta comercial a 
Palma ja està sobredimensionada i que, des de qualsevol perspectiva de 
planificació, és una autèntica aberració construir 174.000 m2 de noves grans 
superfícies comercials (aquesta és la xifra actualment en tramitació, un cop 
mortal per a una part important del comerç de barriada). Però clar, aquesta 
conclusió no interessa ni a Valls ni a Isern, amb presses per concedir llicències 
d'obres a Ses Fontanelles o al gran centre comercial del Coll, entre d'altres, 
malgrat a Palma han tancat més de 2.000 comerços els darrers anys. 
 
Un altre qüestió que fa que Valls no estigui gens interessat en abordar la revisió 
del PGOU és que implica desclassificar sòl urbanitzable. Entre l'any 1998 i el 
2008 es construïren a Palma de manera desaforada desenes de milers 
d'habitatges i promocions. Tant és així, que la capital balear ja ha exhaurit el 
límit de creixement màxim establert pel Consell de Mallorca a través del Pla 
Territorial de Mallorca (PTM). D'aquesta manera, la revisió del PGOU implicarà 
que sòl qualificat actualment com a urbanitzable haurà de passar a ser 
considerat sòl rústic, quedant protegit. Valls ha manifestat reiteradament que 
Palma “necessita créixer” ocupant nou sòl rural amb més habitatges. És 
possible que els responsables del PP no hagin aprés cap lliçó de la crisi que 
patim? És possible que encara pensin que la solució a l'habitatge a Palma 
passa per construir nous habitatges a sòl rural mentre Palma està plena de 
pisos desocupats i grans solars buits com els dels quarters de la carretera de 
Valldemossa? Quins interessos defensa el PP?  
 
Revisar el PGOU també implicaria haver de millorar la protecció patrimonial a 
Palma, havent d'introduir i regular qüestions com la protecció de conjunts 
arquitectònics, cosa que Valls se va negar a fer al cas de l'esbucament de la 
Plaça Quadrado, per exemple, malgrat aquesta figura és obligatòria d'acord 
amb la normativa patrimonial del Consell Insular. És evident que el PGOU s'ha 
d'adaptar als nous criteris legislatius de protecció patrimonial, possibilitant la 
conservació dels valors del centre històric però també de barris de primer 
eixample (Reina Mª Cristina, Arxiduc, etc.), El Terreno, Son Espanyolet, Els 
Hostalets, el Molinar, etc. 
 
També seria inacceptable revisar el PGOU i no incloure les prescripcions del 
Pla director Sectorial de Transports aprovat pel Govern el 2006. Aquest Pla de 
Transports preveu a Palma la construcció d'un tramvia que doni solució a la 
problemàtica de la connexió de transport públic entre Palma i la Platja de 
Palma, necessitada d'una infraestructura de transport més ràpida i amb més 
capacitat de càrrega que el bus urbà (la línia 15 de l'EMT no pot absorbir més 
tràfic).  
 



 

També serà inexorable introduir al nou PGOU qüestions com la perspectiva de 
gènere en l'ordenació dels espais urbans, mapa de renous, mobilitat sostenible, 
obligacions d'estalvi i eficiència energètica a la construcció, etc.  
 
En definitiva, queda clar que la planificació urbanística no és cap prioritat pel 
PP de Palma. L'actual equip de govern només la veu com un “obstacle” per 
desenvolupar determinats projectes privats que són els que veritablement 
interessa impulsar. Isern ha decidit abandonar Palma en mans dels 
especuladors, que volen construir megacentres comercials, promocions a llocs 
privilegiats com el Jonquet, etc. com a única esperança per “reactivar” 
l'economia.  
 
El PGOU? Pot esperar.  
 


