
 

 
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA SOBRE EL FUTUR DE SON DURETA: 

CORREDOR VERD, CENTRE DE SALUT I EQUIPAMENT PER AL BARRI 
 

SESSIÓ DE DIA 29 DE JUNY DE 2017 

 
El Govern de les Illes Balears, al seu Consell de Govern del passat 26 de maig, es va donat per 
assabentat de l’inici del procediment administratiu per contractar la redacció del projecte bàsic i la 
direcció facultativa de les obres d’enderrocament d’una part dels edificis de l’Hospital Son Dureta. 
Aquest procediment està condicionat per l’autorització definitiva de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, que té la titularitat de l’antic complex hospitalari.  
 
Aquesta primera actuació suposa la posada en marxa d’un pla de futur per a Son Dureta. El mes de 
febrer passat, el Govern va anunciar la recuperació d’aquest espai per destinar-lo a l’atenció integral de 
pacients amb malalties cròniques i a l’atenció a la dependència. La recuperació de Son Dureta permetrà 
disposar de 76.000 m2 d’infraestructures, 450 llits i 120 places residencials. 
 
Així, el Govern va posar en marxa un procés de participació amb associacions de pacients, professionals 
i col·lectius implicats per recollir les seves aportacions, pendent de l’autorització definitiva de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social per poder licitar el projecte. 
 
En aquest marc, l’Ajuntament de Palma vol expressar la seva satisfacció per a la recuperació d’aquest 
espai emblemàtic per a la ciutat i vol aprofitar per demanar al Govern de les Illes Balears la incorporació 
al projecte d’alguns aspectes i equipaments importants per al model de ciutat, sol·licitant  també que, 
tenint en compte la importància excepcional de l’actuació, es prenguin les mesures necessàries per a 
procurar l’excel·lència del projecte en els aspectes urbanístics i arquitectònics, amb la finalitat de 
garantir així una  òptima integració al seu entorn. 
 
Es tracta de reivindicacions històriques de la ciutat que sempre ha projectat Son Dureta com a 
equipament pública i porta d’entrada al Bosc de Bellver.  
 
- El Ple de l’Ajuntament de Palma expressa el suport de Palma al projecte de recuperació de Son Dureta, 
dins un nou model d’atenció a la cronicitat.  
 
- El Ple de l’Ajuntament de Palma demana que el projecte de reconversió de Son Dureta contempli la 
extensió del bosc de Bellver fins al carrer de Andrea Doria, creant un corredor verd que integrant el 
complex sociosanitari, permeti apropar i comunicar millor el parc  amb la resta de la ciutat. 
 
- El Ple de l’Ajuntament de Palma sol·licita que el projecte del nou Son Dureta contempli la ubicació 
d’un centre de salut per als veïns i veïnes de les barriades d’aquesta zona del Districte Ponent de la 
ciutat. 
 
- El Ple de l’Ajuntament de Palma sol·licita al Govern de les Illes Balears que el pla d’usos del complex 
sociosanitari prevegi la creació d’un equipament que pugui ser utilitzat pels veïns i associacions de la 
barriada. 
 
 
Palma, 29 de juny de 2017 
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