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Michael Lorenzo Muller Flury, amb DNI 41708483-F i portaveu del Grup Municipal 
Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença (CIF G16637480), Municipi on la 
modificació objecte d’al·legacions té incidència directa i a l’empara dels articles 119 i  
149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i règim local de les Illes Balears, 
presenta en temps i forma, mitjançant aquest escrit, les següents:   

 

AL·LEGACIONS 

A l’aprovació inicial del projecte de millora de la Carretera Vella de Lluc a 
Pollença (TM de Pollença), aprovat inicialment per Resolució núm. 3084, de 
26/03/2021 

 

Unides Podem Pollença, havent estudiat el projecte (agraint la feina del Departament 
de Sostenibilitat i Medi Ambient) i havent analitzat amb el projecte en mà la Carretera 
Vella de Lluc, així com havent escoltat la opinió i vivències dels veïns/es de la zona, 
demana que: s’ampliï fins al començament de l’àmbit del PORN el paviment 
asfaltat, es re-construeixi amb més amplitud que l’actualment projectada un tros de 
paret en sec que limita amb el torrent, que es redueixin zones puntuals del 
paviment exclusiu per vianants i pilones separadores degut a factors com la poca 
visibilitat, zones de molta escorrentia d’aigua, pas estret, etc., i, finalment, que el 
límit de velocitat sigui de 40 km/h i que es limiti l’entrada a residents i autoritzats 
després de les places d’aparcament. També coincidim amb el veïnatge que, dins els 
límits legals establerts, s’accelerin els tràmits i que si les obres s’han de fer a l’estiu, 
es puguin fer.  

• Exposició dels motius / reflexions:  

Introducció 

El projecte s’anomena, al complet, Condicionament i millora del paviment d’un tram 
del Camí Vell de Lluc a Pollença – TM de Pollença -. Té un pressupost d’execució de 
234.274,29€ sense IVA, i 283.471,89€ amb IVA. La zona que ve a millorar dràsticament 
el projecte ha patit durant els últims anys un deteriorament molt important. L’últim 
asfaltat rebut té diverses dècades, i quan es va voler posar remei amb un paviment 
ecològic que reaprofitava el material existent mesclant-ho amb “ciment”, es va 
conjugar la mala execució de l’obra amb unes plogudes torrencials d’un caràcter 
extraordinari. Des del 2018 (data de l’actuació explicada), la carretera ha seguit 
empitjorant, fent-se més clots. La prova pilot del passat estiu 2020 (PK 0+250) era 
d’un material que, si s’hagués aplicat en les condicions òptimes (2 setmanes sense 
tràfic, aplicant-hi l’aigua corresponent, etc.), segurament hagués tingut resultats molts 
millors. Ara bé, com s’ha anat explicant en diverses ocasions, ens trobem en un indret 
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que barreja uns valors paisatgístics inquantificables, així com una afluència 
considerable de tràfic: residents zona, turistes a l’estiu, tractors / camions que van a 
finques on es cultiva, etc., així com visitants que deixen els cotxes per fer excursions i 
els propis vianants o bicicleters que aprofiten el paisatge i el transitar pel GR-221.  

La solució proposada de compaginar asfalt amb un espai reservat per vianants ens 
sembla, en conjunt, una molt bona proposta. Dona un valor afegit a la zona i posa el 
focus en els múltiples usos que té la carretera, a part d’acollir tràfic rodat. Ara bé, 
després d’haver pogut analitzar a fons el projecte i transitar per tot el camí amb 
aquest, considerem adient presentar algunes al·legacions / propostes per millorar-lo i 
assegurar un funcionament idoni de la nova proposta.  

Com a resum previ a les propostes / al·legacions, exposem que:  

• Alguns mapes topogràfics i el detall de secció tipus i detalls plategen aplicar la 
mescla bituminosa en calent acolorida (d’ara endavant MBCA) fins un indret 
on encara hi ha marge perquè no afecti l’àmbit del PORN. S’ha d’ampliar a la 
cartografia i al pressupost si escau contemplar ampliar aproximadament 70 
metres el paviment de la zona de vehicles. 
 

• En els mapes denominats planta d’actuacions (p. 176 – 182), es pot observar al 
plànol 6 fulla 4 com a una corba que limita amb el Torrent de la Vall d’en 
March es vol fer una actuació de tornar a construir un mur de pedra en sec i 
posar baranes (“quitamiedos”) de marès. Una actuació molt positiva però que 
no sembla suficient donat que en aquell tram (PK 1+150 – PK 1+300 aprox.) hi 
ha més llocs on el mur actual està en mal estat. Per tant pensem s’ha de revisar 
les zones esmentades per ampliar l’actuació contemplada.  
 

• Per últim, considerant com dèiem abans molt bona proposta la separació de la 
carretera en un espai pel tràfic rodat i un altre exclusiu per vianants, separat 
per pilones, trobem que en algunes zones la solució del paviment de zona per 
vianants pot tenir una durada molt limitada degut a diversos factors (aigua de 
pluges torrencials que es concentra en zones concretes, terreny inadequat 
com és damunt un pontet i, finalment, espais massa estrets que poden 
provocar dificultats de circulació). Per això proposem alguns canvis en els 
senyals de tràfic, quantitat de pilones i espais on semblaria més adequat 
només aplicar el paviment MBCA. 

Sobre aquest últim punt, inclús ens inclinaríem perquè l’aposta definitiva no fos un 
paviment fet de terreny natural compactat. La ruta de pedra en sec, en aquest cas el 
GR-221 i com el seu nom indica, està feta en la seva majoria de trams de pedra 
col·locada al terra. Un art complex i alhora característic de la Serra de Tramuntana. Un 
vestigi del que transitaven els nostres avantpassats. Una forma de fer camins que ha 
perdurat a través de molts, molts anys. Sabem que el cost de fer-ho és molt elevat 
(hores de feina meticulosa i constant). Ara bé, pot ser si no ha pogut ser amb aquest 
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projecte, la pròxima actuació sigui conjugar ruta de pedra en sec amb la via asfàltica. 
Això tindria una durada molt elevada, i convidaria els senderistes a transitar-la al 
màxim possible. 

A continuació, s’exposen les 3 principals al·legacions. La tercera s’anirà desplegant 
amb imatges dels indrets on, pensem, caldria retirar alguns senyals de trànsit, pilones 
i aplicar el paviment de MBCA a tota l’amplada.  

• Propostes / al·legacions:  

PRIMERA. – Correcció abast del paviment MBCA (ampliant-ho) i reducció del 
paviment sòl estabilitzat amb calç (d’ara endavant PVEC) (MBCA des de PK 0+000 
fins PK 2+300 i PVEC des de PK 2+300 fins PK 2+520).  

Segons la memòria, només els 200 metres finals han de rebre el tractament d’una 
“capa material granular amb calç”. Ara bé, això no es reflecteix correctament a la 
pàgina 175, ni als plànols topogràfics que reprodueixen el tram PK 2+200 i PK 2+300.  

L’àmbit del PORN comença més endavant (pel que fa a l’afectació de la carretera) del 
que s’ha delimitat en els mapes.  

 

Imatge 1, abast zona PORN, font IDEIB 
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Com es veu a la imatge 1, la línia vermella marca el tall actual on es passa de MBCA a 
PVEC. Ara be, d’acord amb la memòria i, com es veu, la Zona del PORN (en verd fort), 
s’hauria d’avançar el tall a l’indret on hi ha la línia groga, que és el PK 2+300. S’adjunta 
un exemple de cartografia a corregir, havent-se de replicar aquest canvi a totes les 
tipologies de cartografia (planta general, planta d’actuacions, planta de 
pavimentacions, planta de senyalització i abalisament). El cercle vermell representa el 
tall actual, i el cercle groc el tall al·legat:  

Imatge 2, tall de canvi de tipus de paviment, font pàg. 189 del Projecte 

També cal corregir la informació apareixent a la pàgina 175:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3, detall 
de pavimentació 
corregit, font 
pàg. 175 del 
Projecte 
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SEGONA. – Ampliació de l’actuació prevista al PK 1+150 – PK 1+300 (aprox.) en 
quant a la re-construcció d’un mur de pedra en sec i posada de baranes de marès. 

Com explicat anteriorment, trobem que l’actuació és molt positiva. Ara bé, així com 
està plasmada al plànol 6, fulla 4 (pàg. 179), és insuficient. Havent acudit 
presencialment a la zona, s’ha comprovat com a part de la zona marcada, altres 
indrets d’aquella corba requereixen també una reposició del mur i que es posin les 
baranes de marès. Es marca damunt la imatge següent la zona que s’hauria de revisar 
per ampliar l’actuació prevista. El cercle verd és l’actuació actualment prevista. La 
zona groga és la proposta de revisió i ampliació on calgui de la mateixa actuació 
plantejada al cercle verd. 

 Imatge 4, actuació prevista i proposta revisió/actuació, font pàg. 179 del Projecte 

 

TERCERA.- Reducció en zones puntuals del paviment “zona vianants”, pilones 
separadors i senyals de tràfic, amb el consegüent augment del paviment “zona 
vehicles” (MBCA).  

Es van plasmant les propostes de reducció dels elements esmentats des del principi 
de la Carretera (a PK 5+500 de la carretera MA-10) fins el final de l’actuació, prevista a 
PK 2+520), encerclant les zones on només fer paviment MBCA amb color groc. També 
es fa un llistat aproximat, seguint la informació de la cartografia, dels elements a 
retirar quantificats.  

En general, es sol·licita que les zones que deixin de ser paviment “zona vianants” de 
terreny natural compactat (d’ara endavant TNC) i passin a ser “zona vehicles” sigui 
acolorida amb un color diferent de la MBCA, perquè la via tengui una zona més 
especifica per vianants. A més, recordem la proposta que, l’ideal, seria que tota la 
zona prevista per vianants fos empedrat, propi de la tècnica que caracteritza la Ruta 
de Pedra en Sec.  
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TERCERA.1. Zona inundable des del PK 0+270 – PK 0+420 (aprox.) 

Segons els veïns, el caudal d’aigua ajuntat amb l’estret del torrent provoquen que just 
després del pont, en episodis de pluja, s’inundi tot l’àmbit. De fet, una de les 
actuacions plantejades en aquest indret és tornar a col·locar el mur de pedra en sec i 
ampliar la plataforma de la Carretera (0,5 metres per la via i 0,4 metres pel mur ja 
existent) (pàg. 190-191). També s’ha observat la reposició d’una canalització (O.F. de 
800 mm pel pas de l’aigua) (pàg. 177) a aquell indret. Ara bé, sembla que la 
problemàtica del pas de molta aigua és complicat de resoldre. Prova d’això és l’estat 
actual del mur així com de la sèquia formada. Posar un camí de terra compactada en 
aquest indret pot provocar que el camí, a la primera ploguda forta, desapareixi o es 
vagi deteriorant seguint l’escorrentia (curs de l’aigua) dibuixat a la imatge següent:  

Imatge 5, 
proposta 
reducció zona 
vianants, font 
pàg. 190-191 
del Projecte 
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Pilones de fusta per separació de vianants a retirar: 55 
Pilones de fusta amb reflectant a retirar: 9 
Metres on substituir el TNC per MBCA: 150 metres (aprox.) 
Senyals a retirar: 0 
 

TERCERA.2. Zona inundable des del PK 0+820 – PK 0+960 (aprox.) 

Com en el cas anterior, ens trobem a una zona on s’ha anat creant una sèquia. Si bé 
quan plou molt l’aigua es més complicat que envaeixi la carretera, el fet de situar el 
camí just al costat d’una sèquia farà que paulatinament aquest vagi caient dins la 
mateixa, per l’efecte de l’escorrentia. Es proposa per tant aplicar el paviment MBCA al 
tram senyalitzat amb cercle groc:  

 

Imatge 6, proposta reducció zona vianants, font pàg. 192 del Projecte 
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Pilones de fusta per separació de vianants a retirar: 50  
Pilones de fusta amb reflectant a retirar: 7 
Metres on substituir el TNC per MBCA: 140 metres (aprox.) 
Senyals a retirar: 0 

 

TERCERA.3. Zona propera al torrent amb paviment existent inadequat per el TNC, 
des del PK 1+475 – PK 1+485 (aprox.) 

En aquest indret, es projecta posar la zona per vianants damunt un terreny que 
actualment és un “pontet”. Qualsevol pluja anirà provocant que la terra compactada 
que limita amb el desplom del pont, que acaba dins el curs petit d’aigua, caigui i es 
desfaci, desdibuixant el límit. El ferm no limita correctament com per aguantar amb 
garanties la terra compactada. A mes, l’espai d’aquell indret del paviment és de 3 
metres per vehicles. De fet, tot i que es llevin les pilones i el TNC, es proposa 
conservar la senyalització:  

 

Imatge 7, proposta reducció zona vianants, font pàg. 193 del Projecte 

Pilones de fusta per separació de vianants a retirar: 12  
Pilones de fusta amb reflectant a retirar: 2 
Metres on substituir el TNC per MBCA: 10 metres (aprox.) 
Senyals a retirar: 0 
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TERCERA.4. Zona propera al torrent amb paviment existent inadequat per el TNC, 
via estreta sense possibilitat que vehicles tenguin espai per deixar preferència de 
pas, des del PK 1+575 – PK 1+715 (aprox.) 

Com en el cas anterior, ens trobem una zona de pontet estreta i amb el paviment 
inadequat per acollir el TNC (zona vianants). D’altra banda, la continuació d’aquest 
pont fins el PK 1+715 és d’una amplada molt reduïda (3 metres per la zona de 
vehicles), amb només una zona d’espera projectada, havent-hi una visibilitat reduïda 
per poder anticipar i respectar les preferències de pas plasmades. Per això, es 
proposa eliminar un tram de TNC i pilones, així com algunes senyals:  

Imatge 8, proposta reducció zona vianants, recol·locació senyals, font pàg. 194 del 
Projecte 

Es proposa que les senyals R-5 i R-6 d’aquest pas estret estiguin més a prop del 
pontet. Pel que fa a la segona senyal R-6 (a baix a la dreta), es proposa eliminar-la ja 
la proposta inclou ampliar la zona de vehicles.  

Pilones de fusta per separació de vianants a retirar: 65 
Pilones de fusta amb reflectant a retirar: 9 
Metres on substituir el TNC per MBCA: 140 metres (aprox.) 
Senyals a retirar: 1 



 

10 

 

TERCERA.5. Zona estreta amb poca visibilitat i marge de maniobra, des del PK 
1+900 – PK 2+230 (aprox.) 

Arribem al tram final de la Carretera. Un tram que s’estreny i on fins la corba que 
precedeix el PK 2+000 la conjunció de TNC i MBCA és total i positiva. Ara bé, arribem 
a un tram molt estret, amb poca visibilitat a les corbes i espai molt limitat per 
qualsevol maniobra. Aquí es proposa que acabi la zona específica per vianants i es 
limiti a ser MBCA i més endavant la mescla PVEC. Cert que no hi ha pilones, però sí 
TNC, que estant a una zona de molta escorrentia, tampoc tindria la durada requerida 
per un projecte que cerca durabilitat. També hi ha alguns senyals de preferència de 
pas que es poden estalviar ja que a la pràctica, no es faran servir per qüestions de 
visibilitat i volum de tràfic. Es proposa eliminar les senyals R-5 i R-6 de cada imatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 9, proposta eliminació senyal R-5, font pàg. 195 del Projecte 

Imatge 10, proposta reducció zona vianants, font pàg. 195 del Projecte 
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També proposem eliminar la senyal R-6 de la zona superior de la imatge 11, així com 
les senyals R-5 i R-6 de la zona inferior de la imatge 11:  

 

Imatge 11, proposta reducció zona vianants, font pàg. 196 del Projecte 

Pilones de fusta per separació de vianants a retirar: 0 
Pilones de fusta amb reflectant a retirar: 0 
Metres on substituir el TNC per MBCA: 330 metres (aprox.) 
Senyals a retirar: 5 

Com a resum, es proposa:  

Total pilones de fusta per separació de vianants a retirar: 182 
Total pilones de fusta amb reflectant a retirar: 27 
Total metres on substituir el TNC per MBCA: 770 metres (aprox.) 
Total senyals a retirar: 6 
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QUARTA.- Augment del límit de velocitat a 40 km/h i recol·locació de la senyal R-
100 i S-860 

Ens trobem en una zona molt semblant a la que caracteritza camins secundaris dins 
l’illa de Mallorca, que solen tenir la limitació de 40 km/h com a velocitat màxima. A les 
ciutats on hi ha zones de vianants o carrils bicicleta, el límit es sol situar en torn a 30 
km/h. Es proposa per tant que tota la Carretera de Lluc compti amb el límit general 
de 40 km/h. Ara bé, a les zones on sí hem proposat mantenir les senyals de 
preferència (trams estrets o de pontets), considerem necessari mantenir en zones 
acotades el límit de 20 km/h. Acceptar aquesta al·legació implica modificar algunes 
senyals de tràfic (R-301).  

Pensem, finalment, que la primera senyal que apareix al PK 0+000 (R-100 i S-860) 
s’haurien de situar a l’inici del primer pont (aproximadament PK 0+280), ja que abans 
d’aquest es situa la zona de places d’aparcament senyalitzades amb pedres. Es 
pressuposa que les persones que utilitzin aquestes places no seran ni residents ni 
autoritzats, pel que no cal tallar l’entrada a la Carretera des de l’inici, sinó a partir de 
les places d’aparcament. A més, pensem que s’ha d’introduir un afegit que contempli 
també deixar constància que hi poden circular els/les residents. Per això, la retolació 
hauria de ser: “Excepto autorizados y residentes”.:  

Imatge 13, proposta eliminació i recol·locació senyals R-100 i S-860, font pàg. 190 del 
Projecte 
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Imatge 12, proposta col·locació senyals R-100 i S-860, font pàg. 190 del Projecte 

 

Com a conclusió final, agrair la feina de totes les parts implicades, la paciència del 
veïnatge i la iniciativa del Consell Insular per re valoritzar la zona i fer una proposta 
innovadora. També pensem que, com han reclamat els veïns i veïnes, s’han 
d’accelerar al màxim els tràmits pertinents i, sempre dins els marges legals, les obres 
es facin l’abans possible. De fet i com han manifestat, estarien d’acord en què es 
fessin a l’estiu, opció que també recolzem.  

 

Pollença, 20 d’abril de 2021 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

Al Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca 
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