
 
 
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 :  
 
CREIXEMENTS ASSIGNATS A REUBICACIÓ DE RESIDENTS. 
 
Atès que l’article 6.2.a) de la Llei 8/2010, de 27 de juliol, de mesures per a 
la revalorització integral de la Platja de Palma, diu: “En matèria de sòl, el 
pla ha d’impedir el desenvolupament injustificat i insostenible de nous 
creixements urbans i ha d’establir la rehabilitació urbana integrada de 
l’àmbit com a línia d’actuació preferent davant el nou creixement. El parc 
d’habitatges només pot incrementar-se a nous sòls si es justifica en la 
necessitat d’assentar persones residents afectades per operacions no 
relocalitzables en el seu àmbit original i per operacions d’esponjament.” 
 
Aquest manament imperatiu no es troba prou expressat en el PRI resultant 
del tot necessari que la seqüència sigui, especialment en aquest aspecte, 
del tot coherent. Fins i tot existeixen actuacions discontínues en que el 
creixement es troba vinculat a cessions per a equipaments, com AL-13-PP, 
en que es podria entendre que el creixement no està vinculat a actuacions 
de reassentament. 
 

Per tot l’exposat,  

SOL�LICIT: 

S’assigni explícitament, i en tots els casos, el creixement residencial a les 
operacions fixades a l’article 6.2.a) de la Llei 8/2010, de 27 de juliol, de 
mesures per a la revalorització integral de la Platja de Palma. 
 
Palma, 20 d’octubre de 2010 
 
AL CONSORCI URBANÍSTIC PER A LA MILLORA I EMBELLIMENT DE LA 
PLATJA DE PALMA 


