Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de
l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es preveu en el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta, per al seu debat i
aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la següent

MOCIÓ PER UN PROJECTE DE SENYALITZACIÓ I CONDICIONAMENT DEL
CAMÍ DE SÍLLER A LA CALA SANT VICENÇ (CAMÍ 135 I 148 DEL CATÀLEG DE
CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Actualment es troba a la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença el Catàleg de Camins
del Terme Municipal de Pollença, de l’any 2001 realitzat per FODESMA (Consell de
Mallorca, Promoció Econòmica i Ocupació). El catàleg compta amb 148 camins
referenciats.

El 28/03/2019 es va aprovar en sessió plenària ordinària l’expedient
d’investigació de camins, reiniciat en virtut de l’acord de l’Ajuntament Ple de
data 29/07/2015, del reinici d’expedient d’investigació d’ofici de camins.
Dins aquest expedient constava el Camí de Síller a la Cala Sant Vicenç (camins
135 i 148), ja que el traçat no semblava correspondre’s amb el traçat original del
camí. L’acord resolia aprovar la inclusió en el catàleg de diversos camins, entre
els que figuren els anteriorment esmentats, deixant constància que “no s’ha
plantejat controvèrsia i existeix provada aparença de demanialitat a favor de
l’Ajuntament”.
Els serveis tècnics municipals realitzaren una correcció sobre el traçat proposat
per l’òrgan insular, concretament en els trams 5 i 6. Tant els desafortunats
incendis de l’any 2018 i 2021 (07/11/2021) en el Coll de Síller han desvetllat el
traçat històric del camí que efectivament va recollir la proposta aprovada i que,
a dia d’avui, no s’ha materialitzat amb una correcció del traçat. Es pot veure el
mapa referit a l’annex I de la moció, així com fotografies exemplificadores a
l’annex II. L’antic camí està senyalitzat amb fites de marès clavades amb ciment
mallorquí.
El 02/03/2021 la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial va aprovar
una PNL relativa a la recuperació i manteniment de camins públics rurals on
s’insta als Ajuntaments a que adaptin el seu catàleg de camins públics de la seva
titularitat a la Llei 13/2018, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i
Menorca, per recuperar-los i garantir-ne la conservació i manteniment.
L’Ajuntament de Pollença ha iniciat tasques que van en aquest mateix sentit
amb oportunes i necessàries actuacions en el Camí de Cala Bóquer (73) i en el
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Camí de Cala Figuera (B, 118). Primerament, realitzant un projecte de
senyalització encarregat per fer complir els traçats fidedignes i, segon, eliminar
l’arbitrarietat de pas del les persones senderistes per llocs erronis que
provoquen erosió i altres mals a l’orografia i a les àrees naturals. En segon lloc,
executant els projectes de senyalització.
El Camí de Síller a la Cala Sant Vicenç (camins 135 i 148) presenta similituds amb
el Camí de Cala Bóquer (73), sobretot pel que fa al punt segon del projecte:
ambdós camins s’inicien al Port de Pollença, acaben en zona de bany del mar,
tenen problemes d’erosió i susciten un elevat interès turístic i senderista, durant
tot l’any.
És convenient continuar realitzant tasques com les ja iniciades amb els camins
de Cala Bóquer i Cala Figuera, anant recuperant traçats originals i corregits del
Catàleg de Camins, així com assegurar el pas per altres que, a dia d’avui resten
impracticables (mal estat, vegetació, barreres, ...), sent exemple el Camí del Coll
d’en Patró, Pollença (núm. 130).
Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença
presenta al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Pollença encarregarà un projecte de senyalització i posterior
condicionament del Camí de Síller a la Cala de Sant Vicenç (camins 135 i 148) del Catàleg
de Camins de Pollença, a tenor de l’acord Ple de la sessió ordinària del 28/03/2019
2. L’Ajuntament de Pollença continuarà realitzant les passes necessàries per recuperar
traçats originals, millorar la senyalització, facilitar l’accés i l’ús efectiu dels camins
existents al Catàleg de Camins de Pollença, adquirint un compromís mínim
d’actuacions anuals.

Pollença, 13 de gener de 2022
El portaveu del Grup Municipal Unides Podem

Michael L. Muller Flury

Al Ple Corporatiu del 27 de gener de 2022
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ANNEX I, plànol amb traçat corregit
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ANNEX II, fotografies traçat original
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