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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

23213

Acord de Ple, en sessió celebrada el dia 5 de desembre de 2013, en relació a l'Inventari de camins
públics

L´Ajuntament en ple en sessió celebrada dia 05-12-2013, en relació al punt de l´ordre del dia “Inventari camins públics”, va aprovar els
següents acords:
D’acord amb el que disposa l’article 132 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el qual
informa de l’obligació de les entitats locals de formar un inventari valorat de tots els béns que els pertanyin, que ha de comprendre els béns
de domini públic , els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris, descrits amb el detall necessari per identificar-los.
Atès que aquesta Corporació Municipal en sessió celebrada dia 15 de novembre de 2012 va aprovar l’Inventari de Camins Públics de Santa
Maria del Camí, acord al qual s’hi varen presentar en el termini d’informació pública diferents al·legacions qüestionant en alguns casos la
titularitat pública dels mateixos i en altres destacant el interès general dels camins inventariats, els seus valors patrimonials, paisatgístics,
turístics i culturals.
Atès que l’Ajuntament va encarregar al lletrat de l’il·lustre Col·legit d’Advocats de les Illes Balears D. Josep Masot Tejedor, l’ anàlisi i l’
informe jurídic dels informes i al·legacions del Consell Insular de Mallorca, contràries a la inclusió del Camí des Cabàs i el Camí de
Coanegra a l’Inventari de Camins Públics de Santa Maria del Camí.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/173/850085

Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar els dictàmens emesos pel lletrat Josep Masot Tejedor, sobre la Comunicació de 20 de desembre de 2012 del Secretari Tècnic
de Vice-presidència Sr. Miquel Barceló Llompart, on es tramet l’informe jurídic del Cap de Serveis Generals i Patrimoni del Consell Insular
de Mallorca, Sr. Jordi Amer, relatius al Camí des Cabàs i al Camí de Coanegra, on conclou que de la jurisprudència recollida, resulta que
per a la inclusió d’un bé a l’inventari municipal, és suficient que hi hagi indicis de la seva titularitat pública, sense necessitat d’una prova
plena i fefaent, que dugui a l’Ajuntament al convenciment de que pot defensar la titularitat pública del bé davant els tribunals, obligació que
–per altra banda- té d’acord amb la legislació de règim local.
2. Aprovar el dictamen emes pel lletrat Josep Masot Tejedor, relatiu al Camí de Coanegra, on conclou que dels treballs aportats a
l’expedient, s’arriba a la conclusió de que hi ha proves abastament per a defensar la titularitat municipal del Camí de Coanegra en tota la seva
extensió, fins a la partió del terme i que es pot incloure a l’Inventari de Bens Municipals.
3. Estimar les al·legacions presentades per:
- Associació Amics de la vall de Coanegra, relatives al interès i us públic continuat del Camí de Coanegra al llarg de la història i en tot el
seu recorregut.
4.- Desestimar les al·legacions presentades per:
- Francisco Fiol Amengual, actuant en nom de la societat SILSIA S.A., relatives al Camí de Coanegra. No aporta ni un sol document de
titularitat sobre el Camí de Coanegra que indiqui el seu caràcter privat, ni tampoc invalida els informes i la abundant documentació que
confirma que el camí de Coanegra és públic en tot el seu recorregut des de temps immemorials.
- Gabriel Morell Solivellas, actuant en nom de la societat SILSIA S.A., relatives al Camí de Coanegra. No aporta ni un sol document de
titularitat sobre el Camí de Coanegra que indiqui el seu caràcter privat, ni tampoc invalida els informes i la abundant documentació que
afirmen que el camí de Coanegra és públic en tot el seu recorregut, des de temps immemorials.
5. Incorporar als pertinents expedients d’investigació, a fi que siguin estudiades i resoltes les al·legacions presentades per:
- Associació de Veïnats de s’Arbossar i Associació Amics de la vall de Coanegra relatives a: Camí des Cabàs (camí d’Alaró a Bunyola),
Camí de Ses Forques, Camí de Ca’n Moragues baix, Camí de Ca’n Moragues Mig, Camí de can Moragues Alt, Camí des Vinyet de
S’Arbossar, Camí de Son Penjoi, Camí de Ca’n Pau Síquier, Camí de Sa Síquia.
- Ana Maria Fortuny Salas i Amanda Fortuny Salas, relatives al Camí des Cabàs (camí d’Alaró a Bunyola), en el tram que passa per dins la
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seva finca des Cabàs.
- Juan Puigdorfila Villalonga, relatives al Camí de Ses Forques, en el tram que va del camí de can Moragues baix fins a la carretera d’Inca
Ma-13A.
- Francisco Forteza Manera, relatives al Camí de n’Olesa, en el tram de dins la finca de Son Segui.
- Jorge Cañellas Llabrés, relativa al darrer tram del camí dels Moliners, entrada a la finca de s’Arbossar pel Camí del Raiguer, 57.A Camí
de Son Verdera.
- Juan Ordinas Ordinas i 5 persones més, relatives als camins: 57.A/ Camí de Son Verdera i 57.B/ Camí de Son Verdera.
6. Inventariar com a Béns Municipals de Domini Públic, la relació dels següents camins del terme municipal de Santa Maria del Camí:
Nº

Numeració i denominació del Catàleg de FODESMA 1999.

1.- 1/ Camí de Coanegra / Camí d’Orient / Camí des Freu.
2.- 4/ Camí des Raiguer, (entre la partió del Terme de Santa Maria i Marratxí fins a la carretera Santa Maria/Alaró: Ma-2021, creuer de Ca’n
Franco)
3.- 5/ Camí des Coscois / Camí des Pou des Coll.
4.- 6/ Camí de Muro / Camí de Terrades
5.- 7/ Camí d’Alaró /Camí de Sa Teulera /Camí Vell de Santa Maria.
6.- 8/ Camada del Terme. Entre els termes de Consell i Santa Maria del Camí.
7.- 12/ Camí de Sa Vinya Vella.
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8.- 14/ Camí de Son Ganxo.
9.- 15/ Camí dels Moliners / Camí d’en Tiró.
10.- 16/ Camí de Ca na Cili.
11.- 18/ Camí de ca na Vinyes.
12.- 19/ Camí de Passatemps.
13.- 20/ Camí del Rafal dels Polls.
14.- 21/ Camí de Sa Caseta.
15.- 22/ Camí de Sa Síquia (a). Del nucli urbà fins al camí de sa caseta.
16.- 23/ Camí de Ses Pedreres.
17.- 24/ Camí de Son Llaüt.
18.- 26/ Camí de Son Punta.
19.- 27/ Camí de Son Canals /Carreró des Cabàs.
20.- 28/ Camí Nou de Son Montserrat.
21.- 39/ Camí de Ca sa Ferrera.
7. Camins pendents de concloure els pertinents expedients d’investigació per ésser inclosos si procedeix a l’Inventari de Bens
Municipals:
22- 10/ Camí de n’Olesa. Parteix de les Cases de Son Seguí fins al camí de Ca’n Moranta, a la partió del terme de Marratxí
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23.- 48/ Camí des Serral per can Capellà. De la carretera de Bunyola Ma-2020 fins al Serral.
24.- 49/ Camí des Cabàs /Camí d’Alaró a Bunyola /Camí dels Reis. Parteix del camí de Coanegra passant per davant les cases de Son
Torrella i per dins la finca des Cabàs, fins el terme de Bunyola.
25.- 51/ Camí de Ses Forques. Parteix del Camí del Raiguer Ma-2021 fins a la carretera d’Inca Ma-13A. Perquè si es determina que en
tots els trams i en tota la seva extensió pertany al terme municipal de Santa Maria del Camí, aquest sigui incorporat en la seva totalitat a
l’Inventari de Béns Municipals de Santa Maria del Camí.
8. Aprovar i publicar en el BOIB, la relació dels següents camins pendents d’investigar i ésser inclosos si procedeix a l’Inventari de
Bens Municipals, obrint un termini d’un mes comptat a partir del dia següent hàbil a la publicació, perquè es puguin efectuar al·legacions i
presentar els documents i justificacions que s’estimin pertinents per part dels interessats a la relació següent de camins pendents d’investigar.
26.- Camí de Ca’n Moragues baix. Publicat a l’inventari de bens municipals de domini públic, BOIB 174, de 23 de novembre de 2012.
No es troba inclòs en el catàleg de FODESMA de 1999. (Per trobar-se indicis de ser exclusivament un camí de establidors i no un camí
públic, s’haurà de publicar novament en el BOIB per obrir un termini de d’un mes comptat a partir del dia següent hàbil a la publicació,
perquè es puguin efectuar al·legacions i presentar els documents i justificacions que s’estimin pertinents per part dels interessats).
27.- 34/ Camí Vell de s’ Ermita. De darrera ses Cases de Son Seguí, fins a s’ Ermita.
28.- 53/ Camí de darrera Son Penjoi, del Camí de Ses Forques fins al camí dels Moliners, suprimit el pas per la via fèrria.
29.- Camí de sa Síquia (b), tram que transcorre des del Camí de Sa Caseta fins a Son Torrelleta, passant per dins la urbanització de can
Borreó, el Camí des Raiguer, el camí des Rafal dels Polls , el Camí de can Pau Síquier i la finca de Son Torrelleta.
30.- Camí de Ca’n Moragues alt, del Camí des Raiguer fins al Camí de Ses Forques.
31.- Camí de Ca’n Moragues mig, del Camí des Moliners fins al Camí de Ses Forques.
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32.- Camí des Vinyet de S’Arbossar, té una única entrada pel Camí de Ses Forques.
33.- Camí de Ca’n Moranta, parteix de la carretera Ma.3010 i separa el terme de Santa Maria del Camí del terme de Marratxí travessant el
camí de n’Olesa.
34.- Camí antic dels Moliners (b), continuació del Nº 9.- descrit en el catàleg amb el Nº 15/ Camí dels Moliners/Camí d’en Tiró. Volum I
“La vila de Santa Maria” (J. Capó 1.980) parteix de la carretera de Sencelles travessa el camí de Terrades, segueix fins a la carretera d’Inca
Ma-13A deixant a la dreta les cases de Ca’n Cerdó.
La descripció física, la documentació justificativa de bé de domini públic, així com l’itinerari sobre base cartogràfica dels camins, es la
corresponent al Catàleg de Camins del Terme Municipal de Santa Maria del Camí, elaborat pel Consell de Mallorca, Promoció Econòmica i
Ocupació - FODESMA 1999 - i la documentació corresponent que es troba per a possibles consultes a l’Ajuntament.

Santa Maria del Camí, 13-12-2013
LA BATLESSA-PRESIDENTA
Mª Rosa m Vich.
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