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Marratxí, 20 d’octubre de 2008
El president del Consorci Pla D-Marratxí, José Ramón Bauzá Díaz
————————
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto del Consorci Pla
D-Marratxí correspondiente al ejercicio 2007, se expone al público, junto con el
justificante y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince
días. En este plazo y ocho días más se admitirán las objeciones y observaciones
que puedan formularse por escrito, las cuales serán examinadas por la citada
Comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo
nuevo informe antes de someterlo a la Junta del Consorcio Pla D-Marratxí, para
que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo que
dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Marratxí, 20 de octubre de 2008
El president del Consorci Pla D-Marratxí, José Ramón Bauzá Díaz

—o—

Ajuntament de Pollença
Num. 20314
Finalitzat el termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial del
Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença, adoptat per l’Ajuntament
Ple en sessió celebrada dia 27 d’octubre de 2005, i publicat en el BOIB núm.
173 de data 19.11.05, termini prorrogat per acord de l’Ajuntament Ple adoptat
en sessió celebrada dia 22 de desembre de 2005 i publicat en el BOIB núm. 197
ext de data 31.12.05, es fa públic que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 25 de setembre de 2008, adoptà entre d’altres l’acord següent:
‘1r.- Desestimar les al·legacions presentades en el tràmit d’informació
pública del Catàleg de camins del terme municipal de Pollença, de conformitat
amb els informes emesos a tal efecte.
2n.- Aprovar definitivament el Catàleg de camins del terme municipal de
Pollença, incloent-hi tots els camins respecte dels quals no s’ha plantejat controvèrsia durant el tràmit d’informació pública, així com tots aquells camins
que, tot i haver-se presentat al·legacions en contra, es recomana la seva inclusió
en l’informe tècnic emès a l’efecte en data 18.06.08, fent-ho extensiu també al
camí (núm.1) de Ternelles/camí de l’Horta/ Camí del Castell del Rei, amb inici
a la carretera c-710 de Pollença a Andratx, km.0’8 i final en el castell del Rei i
a Cala Castell, reflectint el traçat que consta reproduït en el Plano 1, Hoja nº 1,
‘Red viaria general y estructura orgànica del territorio’ dels Planos de
Ordenación del PGOU de Pollença, tot completant-lo, si fos el cas, amb la cartografia del Govern Balear actualitzada, escala 1:5000, que recomana l’informe
tècnic de data 18.06.08.
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(9) Camí de Can Romí / camí de la Coma
(10) Camí de la caleta d’Ariant
(11) Camí de Can Moragues
(12) Camí de la Font Xica / camí de Can Seguinot
(13) Camí de Ca na Fogassa / camí de Can Bregat
(14) Camí del Vilar
(15) Camí de Llenaira / camí del Creuer
(16) Camí de Can Fiol / camí de les Tancotes
(17) Camí de Can Canaveret
(18) Camí del Cementeri
(19) Camí de Can Daniel / camí de Can Collet
(20) Camí de Can Savorí
(21) Camí de Can Bou Ros
(22) Camí del Bosc / camí dels Parats
(23) Camí vell d’Alcúdia
(24) Camí de Can Roig (B) / camí de Can Vobis
(25) Camí de Can Gatules / camí de Can Puig
(26) Camí vell de Campanet / camí de Ca n’Eixartell
(27) Camí de Can Gallardó
(28) Camí de Can Lloberines / camí de la Gerreria / camí de Cal Perdiu
(29) Camí de Can Bosc / camí de Colònia (A) / camí de Can Fanals
(30) Camí de la Rafal / camí de la Coma
(31) Camí de Colònia (B)
(32) Camí de Marina (A)
(33) Camí de Can Moscaroles
(34) Camí de Can Pelat / camí vell d’Alcúdia a Lluc
(35) Camí 35
(36) Camí de Ca na Volantina / camí de l’Aresta / camí de can Totxeta
(37) Camí de Can Xotí
(38) Camí de Can Totxa / camí de la Terranova
(39) Camí de Can Pelotà / camí de Can Porquer / camí de Can Toni Pau
(40) Camí del Pontarró
(41) Camí del Camp
(42) Camí de Son Vila
(43) Camí a la casa de Llenaira
(44) Camí 44
(45) Camí de Can Mos
(46) Camí de Can Bibí / carreró d’en Verga
(47) Camí de Míner Gran
(48) Camí de Morells
(49) Camí de Marina (B) / camí de Can Puig
(51) Camí dels Vilarets
(52) Camí a Can Vela Gran i Can Vela Petit
(54) Camí al molí d’en Coc
(55) Camí a Cal Papà
(56) Camí de Ca na Rostolla / camí de Cal Verro
(57) Camí 57
(58) Camí de Llinars
(59) Camí a Can Pau / camí de la Coma d’En Xeixa
(60) Camí de Can Rotger / camí de Can Guilló de Navarra

3r.- Estudiar la possibilitat i viabilitat de subscriure un conveni amb la
propietat de les cases de Bòquer i els propietaris de Lassarell, per tal de substituir l’actual pas per la clasta de les cases per un altre lloc habilitat a l’efecte, per
fer compatible l’ús públic del camins i l’ús privatiu dels propietaris

(62) Camí del Puig de Maria
(63) Camí dels Ermitans

4rt.- Publicar en el BOIB el present acord, als efectes preceptius, i notificar-lo als interessats, als efectes pertinents.

(67) Camí del Castellet
(68) Camí de Cala en Gossalba
(69) Camí de Cala Murta
(70) Camí de l’escala de l’amo en Joan Cerdà
(71) Camí de la Talaia d’Albercuix
(72) Camí de Míner Petit a la Barrera de Lluc
(73) Camí de Cala Bóquer
(74) Camí 74
(75) Camí 75
(76) Camí de Síller

5è.- Procedir a la inclusió del Catàleg de Camins del terme municipal de
Pollença a l’Inventari de Béns Municipal a la propera rectificació, als efectes
pertinents.’
Relació de camins inclosos en el Catàleg de Camins del terme municipal
de Pollença:

(65) Camí vell del Far (A)

Núm.
(1) Camí de Ternelles / camí de l’Horta / camí del castell del Rei i de cala
Castell
(2) Camí de Cal Beato / camí de Can Noble / camí de Can Vensala
(3) Camí de la Font / camí de Ca n’Escarrinxo
(4) Camí de les Quarterades (A)
(5) Camí vell de Sant Vicenç / camí de Can Tres Cames
(6) Camí de Can Cuixac / camí de l’Ull de la Font
(7) Camí de Can Sales
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(79) Camí de Fartàritx del Racó
(80) Camí de Fartàritx
(81) Camí del Caló
(82) Camí del port de Pollença a cala Carbó
(83) Camí de Coves Blanques
(86) Camí de Santuïri
(88) Camí de la Cisterna
(90) Camí de Can Conquestí
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(91) Camí de cala en Feliu
(92) Camí a Ca na Marja
(93) Camí a Can Boi
(94) Camí a Can Vicenç
(95) Camí de Can Fanals
(96) Camí de Lassarell
(97) Camí vell de Pedruixella Petit
(98) Camí dels Casals / camí de Pedruixella Gran
(99) Camí de Pedruixella Petit
(100) Camí de Pedruixella Gran al camí d’Ariant
(101) Camí de la Malè
(102) Camí de la Torre d’Ariant a la Malè
(103) Pas del Garrover
(104) camí d’Ariant
(105) Camí al camí d’Ariant per Son Grua
(106) Camí del Mirador de la Creueta
(107) Camí de la Torre d’Ariant
(108) Camí de Can Llobera a la Torreta
(109) Camí de la cuculla de Fartàritx
(110) Camí de la casa de la neu de Fartàritx
(111) Camí de les rotes de Can Sales
(112) Camí de Llinars a les Planes
(113) Camí de Míner Petit a la Mola
(115) Camí de la Cel·la
(116) Camí de cala Solleric
(117) Camí de la caseta dels Milicians
(118) Camí de cala Figuera (B)
(119) Camí a la Fortalesa de la punta de l’Avançada
(120) Camí vell de Pedruixella Gran a Teujar
(121) Camí de Can Punxa
(122) Camí a la Font del Poll
(123) Camí 123
(124) Camí de les Quarterades (B)
(127) Camí de Can Joanot
(128) Camí d’Albeguins
(129) Camí de Can Serra al camí de Fartàritx
(131) Camí vell de Lluc (B)
(132) Camí vell de Son Marc a Mortitx
(133) Camí vell de Míner Petit a Míner Gran
(134) Camí a cala Castell
(136) Camí del Rafalet
(137) Camí de Ca n’Adan / camí de Can Mas
(138) Camí de la Salve
(139) Camí de Can Canonge
(141) Camí de cala Figuera (A)
(142) Camí vora el torrent de Sant Jordi
(143) Camí de Can Prats
(144) Camí vell del Far (B)
(145) Camí de Fonts Salades
(146) Camí vell als Rafals
(147) Camí de Can Cerdà
Contra aquest acord que esgota la via administrativa es poden interposar,
alternativament, el recursos següents:
Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que
resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent de la notificació del present acord.
El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquest acord,
en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació del
present acord. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es
produirà pel transcurs d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi
resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a
la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Pollença, 9 d’octubre de 2008

30-10-2008
EL BATLE
Joan Cerdà Rull

—o—
Num. 20321
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada dia 25 de setembre
de 2008, adoptà entre d’altres l’acord següent:
‘1er.-Alterar la qualificació jurídica de domini públic-servei públic a
patrimonial de l’immoble de propietat municipal (grafiat en el plànol adjunt)
situat a la plaça Joan Cerdà del Port de Pollença, de 76,14 m2 i la zona annexa
pavimentada, de 90 m2. Confronta: de front, amb el carrer de les Vel·les; per la
dreta, entrant, amb la via Joan Cerdà; per l’esquerra, amb el Passeig Londres i
pel fons, amb el carrer de les Xarxes.
2on.- Sotmetre aquest expedient d’alteració de la qualificació jurídica a
informació pública durant el termini d’un mes, d’acord amb el que disposa l’art.
8.2 del Reglament de béns de les entitats locals.’
Es publica a efectes de reclamacions. L’expedient serà exposat a la
Secretaria d’aquest Ajuntament durant un mes a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci.
Pollença, 29 de setembre de 2008
EL BATLE, Joan Cerdà Rull

—o—
Num. 20322
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 25 de setembre de
2008, adoptà entre d’altres l’acord d’iniciació de l’expedient d’investigació de béns respecte la relació de camins que a continuació es transcriu:
Identificació núm.

Nom

- traça 8 (89)
- (114)
- (125)
- (135 i 148)
- (8)
- (126)
- (84)
- (85)
- (53)
- (61)
- (64)
- (66)
- (77)
- (78)
- (87)
- (130)
- (140)

Camí Llarg
Camí vell de Pedruixella
Camí de Can Cama-Roja/Camí de la Punta
Camí de Síller a la Cala Sant Vicenç
Carretera Vella de Lluc
Camí Vell de Lluc (A)
Camí de Can Rafalet/Camí de Can Barba
Camí de Can Picassa
Camí de Can Tirana
Camí a Son Brull
Camí del Moll del Patronet
Camí de Ca n’Alordes
Camí Vell de Bóquer
Camí de Cal Peso
Camí de Can Botana
Camí Vell de Lluc pel Coll d’en Patró
Camí Vell d’Albercuix a Formentor

Es fa públic per termini de 15 dies hàbils als efectes de que tots aquells
que es considerin afectats per la iniciació de l’expedient d’investigació puguin
presentar les reclamacions que considerin convenients, de conformitat amb l’article 45 del Reglament de Béns de les Entitats Locals.
En el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al que es doni per
finalitzada la publicació del present anunci, podran les persones afectades per
l’expedient, al·legar per escrit quant estimin convenient davant la Corporació,
acompanyant tots els documents en que fonamentin les seves al·legacions, de
conformitat amb l’article 50 de l’esmentat Reglament.
Pollença, 7 d’octubre de 2008
EL BATLE, Joan Cerdà Rull

—o—

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Num. 20210
El Ple de la corporació, en sessió número 8/2008, de data 3 de juliol de
2008, va aprovar l’Ordenança reguladora del procés d’admissió i matriculació
d’alumnes a les escoletes municipals de Sant Llorenç des Cardassar.

