
 
 
 
 
Gabriel Barceló Milta,amb DNI.18.233.409K, Secretari General del PSM-
Entesa Nacionalista, amb domicili social al carrer Isidor Antillón, 9 de Palma, 
 
E X P O S A: 
 
Que el BOIB núm. 115/2010, de 8 d’agost, anuncia que se sotmet a 
informació pública el Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma. 
 
Que el BOIB, núm. 140/2010, de 25 de setembre, anuncia la pròrroga del 
període d’exposició pública del Pla de Reconversió Integral de la Platja de 
Palma fins dia 23 d’octubre de 2010.   
 
Per aquest motiu, i revisat l’expedient, hi presentam, en nom  del PSM-
Entesa Nacionalista, la següent  
 
A L� L E G A C I Ó :  
 
INTEGRACIÓ DE LES ACTUACIONS SINGULARS EN EL PLANEJAMENT 
GENERAL 
 

El PRI preveu la creació de diverses infraestructures que han de donar 
atractiu turístic a la platja de Palma.  

Aquesta lloable intenció sembla no haver tengut en compte que és possible 
conciliar la seva realització amb la resolució d’algunes necessitats 
infraestructurals sentides pels consistoris afectats i la societat del conjunt 
de l’illa de Mallorca. 

Aquest plantejament, a més, afavoriria la interacció entre la Platja de Palma 
i els residents de fora del seu àmbit, afavorint així el turisme interior, que 
resulta de gran interès per a l’oferta complementària i contribuiria a la 
desestacionalització de la zona.  

També resulta necessari evitar duplicitats d’instal�lacions existents en les 
proximitats i preveure els costos de manteniment quan es tracti 
d’infraestructures de gestió pública. 

Per tot l’exposat,  

SOL�LICIT: 

Estudiar conjuntament amb els municipis de la Platja de Palma i les 
autoritats culturals del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears 
la substitució d’algunes de les infraestructures proposades per altres que, 
resultant atractives per a l’activitat turística, resolguin necessitats culturals i 
educatives per el conjunt del territori, a títol enunciatiu es podria citar un 
museu de la ciència o un museu marítim. 



 
Palma, 20 d’octubre de 2010 
 
AL CONSORCI URBANÍSTIC PER A LA MILLORA I EMBELLIMENT DE LA 
PLATJA DE PALMA 


