
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA  PER 
L'AJUNTAMENT EN PLE DIA 10-12-2013.

REGIDORS ASSISTENTS: 

- Sra. Maria Rosa M. Vich Vich.

- Sr. Nicolau Canyelles Parets.

- Sra. Magdalena Crespí Simón.

- Sr. Antoni Jaume Capó.

- Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.

- Sra. Antonia Martí Alfano.
- Sr. Guillem Ramis Canyelles.

- Sr. Andrés Jaume Castañer.

-  Sr. José Serra Matas.

- Sra. María Teresa Cañellas Ramón.

-  Sra. Andrés Morcillo Sánchez

- Sr. Alfonso Gómez Rosselló.

REGIDORS QUE HAN EXCUSAT
LA SEVA PRESÈNCIA: 

- Sra. Antonia Mª Estarellas Torrens.

     Hi actua com a Secretari, el Secretari accidental de la Corporació, Sr. 
Josep Sbert Salom.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, 
a les vint-i-una hores de dia deu de desembre de dos mil tretze, es constitueix 
l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència de la Batlessa, Sra. Mª Rosa M. Vich 
Vich,  per  tal  de  celebrar  sessió  extraordinària  i  tractar-hi  els  assumptes 
relacionats a l'ordre del dia, degudament distribuït.

Hi assisteixen els Srs. regidors que s'esmenten a l'encapçalament i hi 
actua com a Secretari, el Secretari accidental, Sr. Josep Sbert Salom; assistint 
també la interventora municipal Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu.

La Sra. Batlessa obre la sessió i tot seguit hom passa a examinar les 
qüestions incloses a l’ordre del dia.



1.-  PRESSUPOST 2014.

El Sr. Antoni Jaume pren la paraula i comença donant les gràcies a tota l
´Administració de l´Ajuntament per la feina que han feta.

Exposa que simplement farà un resum. Després de la submissió al Pla 
Econòmic i Financer, al Pla de Proveïdors i al sostre de despesa, simplement 
divideixen el que queda per intentar mantenir els serveis municipals, cosa que 
pensa  que  s´ha  aconseguit,  potenciar  la  protecció  social  i  la  promoció 
econòmica.

El  pressupost total,  tant de la Residència com de l´Ajuntament és de 
5.514.585´68 €.

A continuació passa a llegir com està desglossat: es destinen 2.000.000 
€ a mantenir el serveis bàsics, com per exemple urbanisme, policia, mobilitat,  
enllumenat, etc., es a dir,  els que són obligatoris per un Ajuntament de més de 
5.000 habitants. Quasi 900.000 € són destinats a protecció i promoció social, 
inclòs  el  pressupost  de  la  Residència;  es  destinen  1.333.000  €  a  sanitat, 
educació i  esports;  126.770 € a promoció econòmica i  quasi  1.000.000 € a 
administració general.

Gràcies a que han pogut disminuir la despesa, s´ha amortitzat quasi un 
40% dels préstecs grossos del pla de proveïdors i s´ha pogut incrementar les 
inversions  a  226.881  €.  Si  les  coses  continuen  anant  com  aquest  any, 
intentaran fer una altra amortització que permetria incrementar un poc més les 
inversions,  bàsicament  destinades  al  manteniment  de  les  instal.lacions  i 
infraestructures  de  l´Ajuntament.  S´han  sol.licitat  unes  subvencions  i  si  les 
concedeixen es podran incrementar les inversions. 

Es mantenen les subvencions, com els anys anteriors,  que suposen uns 
81.000 €.

Comenta que aquestes són les línies bàsiques del pressupost i que el 
que  han  fet  ha  estat  complir  amb  el  Pla  Econòmic  Financer,  el  Pla  de 
Proveïdors i el sostre de despesa.



El Sr. Andrés Jaume manifesta que el seu partit sempre ha dit que depèn 
de l´Equip de Govern l´elaboració del pressupost i és aquest el que destina els 
diners on considera oportú; Comenta que és molt semblant al pressupost de 
2013.  Assenyala  que  veuen  que  hi  ha  quasi  99.000  €  més  d´ingressos 
corresponents a l´IBI. Una cosa que els crida l´atenció és una pujada de quasi  
22.000 € al capítol de cobrir baixes de funcionaris.

La Sra. Batlessa respon que en tot cas es reconduirà la partida, però que 
s´ha de tenir prevista perquè es tracta d´una baixa que, de moment, ja porta 
cinc mesos i han previst cobrir-la.

El Sr. Andrés Jaume demana per una inversió de 25.000 € destinada al 
camp d´esports.

El Sr. Antoni Jaume respon que està prevista pel manteniment de les 
instal.lacions.

El  Sr.  Andrés Jaume també fa  referència  a  una partida  de 14.000 € 
destinada a l´Ecomuseu a més d´una inversió de 59.000 € a ca s´Apotecari.

El Sr. Antoni Jaume diu que varen demanar un projecte del programa 
LEADER de promoció econòmica del món rural; si arriba, hi ha una subvenció 
econòmica del 80% provinent d´Europa i l´Ajuntament hauria d´aportar el 20% 
restant.

El Sr. Andrés  Jaume manifesta que també han vist que les subvencions 
a l´equip de futbol apareixen per separat.

El Sr. Antoni Jaume respon que al pressupost que els hi varen enviar, 
apareixia  aquest  error,  però  que  es  va  corregir  abans  de  la  Comissió 
Informativa.



El Sr. Andrés Jaume comenta que la resta de pressupost segueix més o 
manco igual.

La Sra. Batlessa manifesta que la Llei no permet fer més inversions i que 
en primer lloc obliga a tornar els préstecs, per aquest motiu enguany s´han 
tornat 585.000 €.

A continuació la Sra. Batlessa llegeix la proposta.

“1.-Aprovar  inicialment  el  Pressupost  General  de  l'Entitat  per  a 
2.014, format pel pressupost de l’Ajuntament i el pressupost del Patronat de 
la  Residència  per  a  Persones  Majors  de  “Cas  Metge  Rei”;  Bases 
d'Execució, Plantilla de Personal, amb els annexos corresponents, Estat de 
Consolidació, tal com consten a l'expedient respectiu.

2.-Remetre aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a 
la seva publicació, obrint un termini de reclamacions de quinze dies hàbils 
a partir del dia següent a la publicació de l'anunci sobre el BOIB perquè els 
interessats legitimats, segons el que disposa l'art. 170.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refòs de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i pels motius expressats a l’art. 170.2 de l’esmentat Cós 
Legal, puguin presentar reclamacions.

3.-Disposar  que  el  Pressupost  General  quedarà  definitivament 
aprovat en cas que no es presentin reclamacions dins el termini esmentat al 
paràgraf  anterior,  d'acord  amb l'establert  a  l'art.  169 del  R.D Legislatiu 
2/2004.

4.-Remetre una còpia del Pressupost General, definitivament aprovat 
a l'Administració de l'Estat i Comunitat Autònoma simultàniament a la seva 
remissió al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma per a la publicació 
del seu resum per capítols”.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, Esquerra de Santa 
Maria  i  PSOE-PSIB  i  cinc  abstencions,  corresponents  als  regidors  del  PP, 
aprova la proposta.



1.-  DEIXAR SENSE EFECTE EL PLA ECONÒMIC FINANCER 2012.

El  Sr.  Antoni  Jaume  explica  que  es  tracta  d´un  simple  tràmit 
administratiu, l´Ajuntament ha complert amb el Pla Econòmic i Financer i si no 
es  realitza  aquest  tràmit  de  donar-ho  de  baixa,  algunes  institucions  o 
administracions poden entrendre que no s´ha complert amb el Pla Econòmic i 
Financer.

A continuació la Sra. Batlessa llegeix la proposta.

1. Ateses les conclusions de l’informe signat pel Subdirector general de 

la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals, de 

la  Secretaria  General  de  Coordinació  Autonòmica  i  Local,  del  Ministeri 

d’Hisenda i  Administracions  Públiques,  de 14 de  novembre de  2013,  en 

contestació  a  l’enviament  de  l’informe  d’avaluació  de  l’estabilitat 

pressupostària corresponent a la liquidació de l’exercici del pressupost 2012, 

que s’hi adjunta.

2. Atès el contingut de l’article 22.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 

novembre, que diu textualment: 

“El Pleno de la entidad local dejará sin efecto el plan económico-financiero 

que alcance el equilibrio en fase de liquidación, aunque no se haya agotado 

el horizonte temporal inicialmente previsto”

Per tot això,  se proposa:

PRIMER. Deixar sense efecte el Pla Econòmic – Financer (PEF) per 

a l’exercici 2012.

SEGON: Fer publica la finalització de la vigència del Pla Econòmic - 

Financer  (FEF)  per  a  l’exercici  econòmic  2012,  mitjançant  inserció  de 



l’anunci en el BOIB.

TERCER: Remetre  còpia  d’aquest  acord  al  Ministeri  d’Hisenda  i 

Administracions Públiques.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, Esquerra de Santa 
Maria  i  PSOE-PSIB  i  cinc  abstencions,  corresponents  als  regidors  del  PP, 
aprova la proposta.

3.-  INVENTARI CAMINS PÚBLICS.

La  Sra.  Batlessa  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Guillem  Ramis  i  aquest 
expressa que l´inventari de camins públics és una qüestió d´interés general i l
´Ajuntament està obligat per Llei a fer aquest inventari. Comenta que el mes de 
novembre de l´any passat es va aprovar un inventari de camins, que s´han anat 
resolent algunes coses,i que  també es varen presentar algunes al.legacions; s
´han resolt  algunes d´aquestes  al.legacions però  no està  tota  la  feina  feta. 
Considera que es tracta d´una qüestió d´interés públic i general i que s´ha de 
fer una primera aprovació del que ja hi ha resolt.

Manifesta que d´alguns dels camins que inventariaven com a públics, 
han sorgit dubtes raonables i no s´han resolt, com per exemple es camí d´es 
Cabàs,  del  qual  hi  ha  un expedient  obert,  del  camí  de can Xemenèia o la 
continuació  del  camí  dels  Moliners.  En  aquests  camins  en  els  quals  hi  ha 
dubtes no es declaren públics i només es farà amb aquells camins que no hi ha 
cap mena de dubte.

El  Sr.  Guillem Ramis  fa  referència  a  unes al.legacions que va  fer  el 
Consell  de  Mallorca,  en  les  quals  es  manifesta  en  contra  de  l´inventari, 
posicionant-se a favor de les propietats, sense tenir en compte els informes 
municipals ni  l´opinió de l´Ajuntament, que en tot  cas, és l´òrgan competent 
amb  el  tema  dels  camins;  per  aquest  motiu  l´Ajuntament  ha  demanat  un 
informe a un advocat, tècnic especialitzat amb el tema dels camins: Aquest ha 
emès un dictamen que contradiu l´informe del Consell de Mallorca.

El  Sr.  Guillem Ramis  expressa  que  volen  aprovar  aquest  dictamen i  



també el dictamen sobre el camí de Coanegra. Segueix dient que sobre el camí 
de Coanegra hi ha moltíssima documentació, a les al.legacions que presenta la 
propietat no s´aporta cap documentació que faci  referència a cap classe de 
domini que s´hagi exercit sobre el camí, com per exemple que demostri que 
han cobrat un dret de pas. No hi ha cap tipus de documentació que acrediti que 
es tracta d´un camí privat, en canvi si que hi ha moltíssima documentació que 
demostra que és tracta un camí històric d´abans de la conquesta cristiana; és l
´únic  camí  que  conecta  Orient  amb la  vall  de  Coanegra.  El  dictamen de  l
´advocat de l´Ajuntament va en aquest sentit.

Manifesta que sobre la base d´aquests dictamens que volen aprovar fan 
l´inventari  de  camins,  deixant  obert  l´expedient  d´investigació  del  camí  des 
Cabàs i tots aquells camins que ja havien deixat. A partir de noves al.legacions 
es van incorporar camins, perquè en el seu moment es pugui obrir expedient d
´investigació i declarar-los públics si correspon.

Comenta que hi hauria 3 categories de camins: uns en els que no hi ha 
dubtes que són públics,  uns altres que estan amb l´expedient d´investigació 
obert  i  una tercera classe pendent  d´obrir  expedient  d´investigació.  Aquests 
darrers són els del punt 8, en aquests s´obre un termini de temps perquè la 
gent pugui presentar al.legacions; els altres camins ja van ser informats i van 
tenir el seu període d´al.legacions.

El  Sr.  Andrés  Jaume  pren  la  paraula  i  manifesta  que  consideren 
necessari fer un inventari de camins per saber amb certesa quins camins són 
públis i quins no ho són. Demana perquè consideren poc seriós l´informe emès 
pel Consell de Mallorca.

El Sr. Guillem Ramis respon que la Llei determina que l´Ajuntament és l
´òrgan competent  per considerar si un camí és públic o no i, si algú no hi està 
d´acord,  ha  d´anar  per  la  via  dels  tribunals.  El  Consell  de  Mallorca  pot 
assessorar  però  pensa  que,  en  aquest  cas,  el  que  ha  fet  és  recollir  les 
al.legacions presentades per la propietat d´es Cabàs i la propietat de son Oliver 
i a partir d´aquestes al.legacions diuen que no es poden inventariar aquests 
camins. Per part de l´Ajuntament es reconeix que pel camí d´es Cabàs s´han 
de concloure  les investigacions perquè es tracta d´un camí que fa 30 anys que 
està tancat i que per recuperar-ho necessiten un dictamen. Considera que no 
és seriós perquè es posiciona amb la propietat i de certa manera, en contra de l
´Ajuntament,  però en cap moment justifica la seva posició.



El  Sr.  Andrés  Jaume  comenta  que  els  informes  són  contradictoris,  l
´informe diu que té la competència l´Ajuntament, però  malgrat el declari públic , 
és possible que no ho sigui.

El  Sr.  Guillem  Ramis  respon  que  es  així  perquè  al  final  qualsevol 
propietari pot anar al jutjat.

La Sra. Batlessa manifesta que si s´hagués aprovat el catàleg redactat 
per  FODESMA,  aquest  el  contempla  com  a  públic  amb  la  seva  totalitat.  l
´Ajuntament no li considerava per un acord de Ple de l´any 1970 però tota la 
documentació diu que és public.  S´haurà de notificar-ho als propietaris i si no 
estan d´acord hauran de reclamar judicialment.

El Sr. Andrés Jaume demana si hi ha alguna altra manera d´estar segur.

El  Sr.  Guillem  Ramis  afirma  que  tant  el  tècnic  Antoni  Gorries,  com 
GADMA i Àmics de la Vall de Coanegra han aportat molta documentació.

El Sr. Andrés Jaume comenta que veuen que hi ha camins que queden 
fora i que després es podran anar incorporant, com per exemple el camí vell de 
s´Ermita.

El Sr. Guillem Ramis diu que no és refereix al camí  pel qual es va amb 
cotxe sinó que fa referència al camí vell; en aquest cas la propietat afirma que 
és particular i algú haurà de determinar si és públic o no.

La Sra. Batlessa comenta que es varen presentar al.legacions dins el 
període d´informació  pública.  Algunes al.legacions  són al  marge del  mateix 
catàleg i  el  que fan és aportar sugerències. En tot  cas s´haurà d´investigar 
abans  de  pronunciar-se.  En  aquestes  situacions  no  es  pronuncien  i  queda 
pendent de resoldre.



El llistat és el del catàleg i l´únic que s´incorpora nou és el camí de ca na 
Ferrera,  que  comença  al  Camí  de  Muro  i  va  en  direcció  al  centre  de 
conservació del Consell de Mallorca  passant per sota l´autopista.

La  Sra.  Batlessa  segueix  dient  que incorporen les  al.legacions i  que 
aquestes estan a la seva disposició; amb l´únic que es pronuncien és amb el 
camí de Coanegra arran d´aquest informes.

A continuació la Sra. Batlessa llegeix la proposta.

“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. 
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 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. 
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 
23.- 24.- 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.
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.”

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, Esquerra de Santa 
Maria  i  PSOE-PSIB  i  cinc  abstencions,  corresponents  als  regidors  del  PP, 
aprova la proposta.

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Sra. Batlessa dóna l'acte 
per acabat i aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores trenta minuts de dia  
deu de desembre de dos mil tretze; de totes les quals coses, com a Secretari 
accidental de la Corporació, don fe.

                                                     
    EL SECRETARI ACCIDENTAL

                                                         Sgt: Josep Sbert Salom.


