
 

 
 

 
REVISIÓ DEL PGOU DE PALMA 
 
Palma està vivint un dels moments crucials de la política municipal: la Revisió 
del Pla General d’Ordenació Urbana, el principal document que recull una 
declaració d’intencions pública sobre com, per on, per què i per a què ha de 
créixer o en què ha de canviar el municipi. Es tracta de la proposta municipal 
de desenvolupament de la ciutat pels propers, com a mínim, deu anys. 
 
Un procés que requereix de la màxima participació de tots els sectors –públics i 
privats- per a que tengui en compte i resolgui el major nombre de necessitats, 
inquietuds, visions i desitjos possibles, a més de la empremta ideològica del 
que ostenta la responsabilitat de governar. Si la transparència és un principi 
recomanable en la gestió pública, en el procés de revisió del planejament urbà 
es torna imprescindible.  
 
Palma es troba immersa en aquest procés des de que, fa prop de tres anys, es 
varen iniciar els treballs previs per a procedir a la Revisió del Pla General 
d’Ordenació Urbana. La Junta de Govern, en sessió de dia 6 d’octubre de 
2010, va acordar obrir un període de 3 mesos, amb la finalitat de formular 
suggeriments, observacions i aportacions sobre la necessitat, conveniència i 
altres circumstàncies en relació a dita revisió.  
 
Aquesta primera fase del procés de revisió del Pla General es completà amb el 
Document de Proposta Ciutadana elaborat amb totes les aportacions rebudes i 
va ser lliurat el 15 d'abril de 2011 a la ‘Comissió no permanent del Ple per a la 
revisió del Pla General’ integrada per tots els grups polítics amb representació 
en el consistori. La feina conjunta i coordinada d’aquesta Comissió, en la que 
estaven representats tots el grups polític, va permetre disposar de tota la 
documentació i la informació aportada pels ciutadans de forma transparent, 
rigorosa i en temps reial ja que el document es va fer públic als poc dies de 
finalitzar el període de exposició pública. 
 
Sorprenentment, després de la feina feta i finançada amb l’esforç de tots els 
contribuents, el nou equip municipal va decidir reiniciar el procés de nou. Una 
forma de dilatar el procés que contradiu la sempiterna austeritat i demostra, 
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una vegada més, la distància existent entre allò que prediquen i allò que 
practiquen. 
 
La revisió del PGOU havia de ser el projecte vertebrador d’aquesta legislatura, 
recolzat per una majoria absoluta a totes les administracions. El resultat dos 
anys més tard és desolador: no existeix cap document d’avanç, zero propostes, 
zero planificació. 
 
Sembla com si aquesta no fos una prioritat pel govern municipal. Un govern 
que ja ha renunciat a les inversions i sembla que també està renunciant a la 
planificació, una competència que és absolutament compatible amb l’austeritat i 
la seva obsessió malaltissa pel dèficit zero. Si alguna cosa no ens impedeix fer 
la crisi que vivim, és pensar. La inexistència de cap document de proposta 
elaborat pels responsables municipals només s’explica des de la manca 
d’interès i la inacció dels actuals governants. 
 
Ja en el ple de desembre de 2011, a proposta del Grup Municipal PSIB-PSOE, 
tots els grups polítics varem aprovar per unanimitat “fer possible que 
l’esmentada Revisió es dugui a terme en la present legislatura”.  
 
La realitat, a data d’avui, és que seguim sense disposar de cap informació 
sobre l’evolució de les feines fetes des de la Gerència d’Urbanisme. Hem 
perdut dos anys. La gravetat d’aquesta pèrdua de temps es traduirà, entre 
d’altres, en què quan es comenci la recuperació, Palma haurà de suspendre 
llicències ja que, amb el retard que acumula l’actual equip de govern, 
malauradament, el compromís unànime de dur a terme la revisió durant la 
present legislatura és d’impossible compliment. 
 
Tot i el retard i el desinterès de l’equip de govern, la revisió del PGOU segueix 
essent una gran oportunitat pel futur de la nostra ciutat. Cap a on hauria 
d’apuntar, en la meva opinió, la revisió? Alguns dels principals eixos que 
haurien de definir la configuració de la ciutat en els propers anys són els 
següents: 
 
- Donar caràcter prioritari a la mobilitat sostenible lligada al compromís amb la 
reducció de emissió de diòxid de carboni (CO2), que la Unió Europea ha fixat 
en reduïr en 2020 un 20 per cent. El document de Revisió del Pla General 
hauria de desenvolupar-se de forma conjunta i vinculant amb el Pla de Mobilitat 
Sostenible. 
 
- Afrontar la reestructuració territorial del nostre municipi al voltant, d’una 
banda, del Front Marítim i de la relació de la ciutat i la ciutadania amb el Port. 
D’una altra, al voltant dels Eixos Cívics (carrers per a vianants) i Corredors 
Verds (grans parcs lineals a l’entorn dels torrents que travessen la ciutat), per 
garantir la connexió de tots els barris. 
 
- Recuperar prioritàriament la vida als barris, assegurant la dotació 
d’equipaments i infraestructures necessàries pel seu desenvolupament, 
potenciant el petit comerç i optant per la política de Rehabilitació. 
 



 

- Apostar per una ciutat de qualitat i no de quantitat, eliminat creixements 
innecessaris, amb la defensa del nostre Patrimoni i dels nostres valors naturals, 
una ciutat que eviti les concentracions d’activitat i fomenti la combinació d’usos 
que siguin compatibles i promoguin la conciliació personal i laboral, les 
relacions i la vida als nostres carrers. 
 
- Una ciutat atractiva pels visitants i els residents, d’accessibilitat universal, que 
ordeni la convivència pacífica través de la regulació de l’ocupació de la via 
pública, dels renous, dels horaris comptant amb la participació de tots. 
 
En definitiva, una ciutat per viure. Aquest és el repte que tenim per endavant. 
 


