PROPOSTA DE BATLIA
Vist que mitjançant escrit del secretari tècnic del departament de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca s’ha sol·licitat a aquest Ajuntament
l’acceptació de la cessió de titularitat del tram urbà de la via Ma-2203, entre el pk 3,141
i el pk 4,006; cala sant Vicenç (RGE núm. 5429/2016), segons el plànol i els informes
adjunts que, en la seva part bastant, conclouen: “El tram objecte de cessió a la
corporació municipal de Pollença travessa sòl urbà i suporta un trànsit eminentment
local. En conseqüència entenem més eficaç la gestió municipal de la via, per tal que se
simplificarà la tramitació dels expedients vinculats a autoritzacions d’obres dels
veïnats i a l’explotació de la via. La xarxa de carreteres gestionada pel Consell de
Mallorca es mantindrà connexa, una vegada cedit el tram de carretera que es descriu a
continuació i que s’ha grafiat al plànol adjunt .../...”.
Vist que la Batlia ha considerat oportú ordenar l’inici del pertinent expedient, així com
l’emissió dels informes i/o dictàmens que siguin preceptius i aquells altres que s’estimin
convenients, mitjançant Provisió dictada en data 16/11/2018, als efectes d’acceptar la
cessió de l’esmentat tram de carretera titularitat del Consell de Mallorca resultant
incorporats adjunts l’informe de Secretaria emès en data 20/11/2018; l’informe emès pel
Subinspector – Cap acctal. de la Policia Local en data 21/11/2018 i l’informe emès per
l’enginyer municipal en data 22/11/2018

Atès que la modificació de les xarxes pot produir – se per canvi de titularitat de les
carreteres existents, en virtut de transferències o acord mutu entre les Administracions
públiques interessades (article 7.2 de la Llei 5/1990, de 24 maig) i vist que aquest
Ajuntament considera, de conformitat amb l’expedient tramitat, que aquest tram de
carretera objecte de cessió per part del Consell de Mallorca ha adquirit la condició de
via urbana per la seva ubicació; al concórrer un trànsit majoritàriament urbà;
l’existència d’alternatives que mantenen la continuïtat i la funcionalitat amb la xarxa
insular de carreteres i un millor servei en la tramitació dels expedients vinculats a
autoritzacions d’obres.
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Resultant que l’article 3 a) de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 77, de 26 de juny de 1990)
estableix que no tenen la consideració de carreteres els carrers, és a dir, les vies que
discorren íntegrament per sòl urbà i no formen part de carreteres interurbanes i, per altra
part, el seu article 5.1 estableix una classificació de les carreteres de la comunitat, que fa
coincidir les condicions d’ús de cada una amb l’adscripció administrativa corresponent,
pel que la xarxa local i rural està constituïda per aquelles carreteres la funció de les
quals es limita a donar solució al transport viari preferentment dins de l’àmbit propi del
terme municipal.

Pels motius exposats, de conformitat amb l’establert en els articles 134 i 135 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) i
articles 10 i ss del Reglament del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per
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Reial Decret 1372/86, de 13 de juny (RBEL) respecte la cessió de béns a títol lucratiu;
l’article 7.2 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, així com el disposat en la legislació de patrimoni i en la de règim local
als efectes del seu destí definitiu un cop formalitzada la susdita cessió, aquesta Batlia
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Acceptar la cessió de titularitat del tram urbà de la via Ma – 2203 cala sant
Vicenç, entre el p.k. inicial 3’141 i el p.k.final 4’006, que passarà a integrar-se en la
xarxa local d’aquesta Corporació municipal de Pollença des del moment en què es
formalitzi la recepció, mitjançant la signatura per ambdues administracions públiques,
de la corresponent Acta de Lliurament, que es descriu a continuació i que es grafia al
plànol adjunt:
Ma-2203: entre p.k. inicial 3’141 i p.k.final 4’006
Longitud: 865 m; Ample mitjà: 7 m; Superfície estimada: 6.055 m2
Valoració patrimonial estimada: 151.375 €
6.055 m2 (superfície) x 25 €/m2 (preu unitari)
Segon.- Facultar al Sr. Batle per a subscriure quants documents siguin necessaris per a
acceptar la cessió i recepció per aquest Ajuntament del tram de via esmentat, als efectes
pertinents.
Tercer.- Anotar aquesta adquisició en l’Inventari municipal de Béns i Dret, una vegada
formalitzada la recepció mitjançant la corresponent acta de lliurament, als efectes
oportuns.
Quart.- Donar trasllat del present acord al Departament de Territori i Infraestructures
del Consell de Mallorca, així com a l’àrea d’Obres dels Serveis Tècnics Municipals
(STM) i a la Policia Local, als efectes pertinents.
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.

Vista l’anterior Proposta de Batlia, la Comissió Informativa Permanent General va
acordar dictaminar – la favorablement (4 vot a favor i 5 abstencions) a la seva sessió de
dia 23 de novembre de 2018 i elevar-la a la consideració de l’Ajuntament Ple per a la
seva aprovació.

Francisca M. Adrover Cànaves 26/11/2018 Secretària
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DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT GENERAL
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