
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2019/6
Data: 6 de maig de 2019

A les 08:00 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió extraordinària

Assisteixen:

MARTÍ FORNÉS CARBONELL, BATLE
MIQUEL PORQUER TUGORES, 1R TINENT DE BATLE
MARGALIDA M. FORTEZA BENNASAR, 2A TINENTA DE BATLE
JUAN ESCALAS NOCERAS, 3R TINENT DE BATLE 
ANTONI SERRA SASTRE, 4T TINENT DE BATLE
DAMIANA RAMIS RAMIS, REGIDORA
MARIA PERELLÓ CLADERA, REGIDORA
JOSÉ JUAN AGUILÓ RAMIS, REGIDOR
RAFEL GELABERT BOYERAS, REGIDOR
MARGALIDA PORTELLS SASTRE, REGIDORA
MARTÍ SIQUIER SASTRE, REGIDOR
JAUME PAYERAS SERRA, REGIDOR
MIQUEL ÀNGEL TORTELL FRONTERA, REGIDOR

S'excusen d'assistir:

  -  

Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. FRANCISCO SABATER MULET, que dóna fe de
l'acte.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Medi Ambient i Agricultura
1.1.1.  Al·legacions  de  l'associació  de  caçadors  la  Becada  a  l'avantprojecte  de  PORN  de
s'Albufera.   

El secretari dóna compte de la proposta. Diu que està firmada pel regidor de Medi Ambient, el
senyor Antoni Serra, però la motivació és un escrit dels caçadors. 

El batle diu que la proposta inclou aquesta ordre de Batlia, i ja està sol·licitat a Secretaria. Ens pot
dir com està aquest informe?

El secretari diu que encara hi estic fent feina. Vaig treure l’anunci d’informació pública del BOIB
del dia 4 d’abril del 2019, i ara estam dintre el procediment d’elaboració d’una norma, dins el tràmit
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d’informació pública, en el qual hi poden participar els ciutadans i l’Ajuntament, com a persona
jurídica-pública. Els caçadors, així com l’Ajuntament o qualsevol altra persona, poden manifestar la
seva opinió. Els interessos dels caçadors són en relació a la caça, i aquesta norma contempla molts
altres aspectes. Que se puguin presentar al·legacions no vol dir que s’hagin d’acceptar. L’òrgan
competent per acceptar-ho és la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Les al·legacions
no fa falta ni que estiguin fonamentades. El termini per presentar al·legacions acaba avui. Se poden
presentar, inclús, telemàticament. Encara no he tengut temps de mirar si afecta als béns comunals. 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que respecte als punts que se van dir
l’altre dia hi venim a bé. Entenc que hi hagi un diàleg abans de l’aprovació definitiva. Imagin que el
tècnic de Medi Ambient no ha fet cap informe referent a això. 

El batle diu que és part d’un informe que han fet els tècnics municipals en general, i que després
entrarà a debat. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que l’informe del secretari anirà dins les al·legacions que teòricament
s’han de presentar avui? 

El secretari diu que no.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que si hi ha un regidor que
ha donat la firma perquè això vagi endavant a l’Ajuntament, en comptes de la via normal, que són
els caçadors directament amb l’administració, jo voldria saber quin fonament té, en base a què firma
i assumeix com a Ajuntament aquesta demanda. 

El batle diu que el regidor ho ha assumit a petició de l’Associació de Caçadors, perquè l’Associació
no pot dur una moció a l’Ajuntament, qui ho ha de fer és un regidor o el batle. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que la pregunta no anava pel batle, veig que segueix mut el qui ha
de xerrar d’això. Deu ser perquè no deu tenir arguments. Mare de Déu, si hem de tenir de batle una
persona  que  no  sap  defensar  una  moció  que  presenta. Trob  bastant  llastimós,  deplorable  i
lamentable  la  quantitat  de  mentides  que  vos  heu  encarregat  d’escampar  pel  poble  de  forma
malintencionada, a fer mal, en base a mentides. Perquè la caça estarà permesa en els mateixos
termes que fins ara i els usos agraris que hi ha hagut fins ara seran els mateixos. El PORN l’únic
que fa és donar un instrument de gestió del Parc Natural més antic de Mallorca, el de s’Albufera,
que no el tenia perquè aquesta norma encara no existia. El tenen tots els parcs naturals, i ara el
tendrà l’Albufera. Crec que molta gent que demana informació, el primer que hauria de fer és llegir
el PORN. No sé si el regidor el s’ha llegit, i no sé si sap els aspectes que planteja, com la restauració
de tots els elements històrics constructius tradicionals, i la millora de la gestió de les síquies i de
recursos hídrics d’aquest espai. Crec que tot això no ho heu llegit. Les al· legacions que presenten no
són tan sols al·legacions, que és vergonyós no saber que és una al·legació, perquè una al·legació és
una proposta concreta d’una modificació concreta a un reglament, i el que heu presentat no és això.
Moltes d’aquestes peticions ja s’han resolt en el projecte penjat. Demanen diàleg i participació, i
estan a la messa de la Junta Rectora, perquè se considera que aquesta serà l’òrgan de gestió. En els
annexes s’explica qui formarà la Junta Rectora, n’hi ha una trentena, entre els quals hi ha els vocals
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representants de l’Associació de Caçadors de Muro. Volen diàleg i n’han tengut. Els han acceptat
totes les coses que els han demanat. Si el negociant dels caçadors és poc competent o poc lleial tal
vegada s’ho hauria de fer mirar,  perquè la primera persona amb les quals es van reunir  abans
d’acabar de posar en exposició pública el PORN va ser l’Associació de Caçadors,  amb el seu
president; se van reunir un parell de vegades. Per tant, senyor Serra, donar cobertura a una persona
que menteix compulsivament a l’administració, donar cobertura a tan poca lleialtat i  a tan poca
dignitat me pareix d’una baixesa total i absoluta. Això que presentau aquí que heu assumit en nom
de l’Ajuntament està desfasat, no són al·legacions està bastat en mentides, hi ha espai de diàleg i de
debat, i el director general i el conseller sempre han estat oberts al diàleg i al debat. Jo crec que ens
interessa molt poc l’Albufera. Crec que el regidor ni s’ha llegit el PORN. Crec que és una de les
tasques pendents del nostre poble acostar-nos a l’Albufera, a la seva gestió, a la seva millora i al seu
coneixement perquè un 80% està dins el nostre terme municipal. No hi ha hagut cap iniciativa de
l’Ajuntament en aquest sentit. Políticament l’Albufera no ha interessat al batle, perquè quan s’havia
de xerrar d’aquest tema hi heu enviat el tècnic, no hi heu anat ni el batle ni el regidor de Medi
Ambient. Això és una desídia total i absoluta cap a aquest aspecte. Quan hi heu d’anar perquè vos
obrin les portes per parlar no hi compareixeu, no coneixeu ni els efectes positius ni negatius que hi
pugui tenir a l’Albufera. Mentiu quan deis que hi ha un 70% de les finques en actiu perquè tots
sabem que hi ha centenars de finques de dos quartons abandonades, i molts dels seus propietaris no
saben ni on tenen la seva rota. Trob molt deplorable que posem una firma a un document que
desconeixem la seva profunditat,  la seva falta de rigor,  que no entenguem que això no són ni
al·legacions, que estam fent un ridícul espantós. És mentida que no hi hagi hagut un espai de debat.
Crec  que,  tristament  i  lamentablement,  hi  ha  hagut  una  instrumentalització  política  de  de
l’Associació dels Caçadors per part de VOX i ara del CDM, que se converteix en un paper trist. Ja
veim quins voleu que siguin els vostres companys de viatge. Nosaltres no votarem a favor. 

El batle diu que avui estam aquí per debatre dues propostes. La primera la que ens ha fet  arribar
l’Associació de Caçadors, que a més de presentar-ho aquí per escrit  ha parlat amb els diferents
grups polítics perquè els ha demanat recolzament. Tots volem que hi hagi un PORN, però ha de ser
consensuat. És vera que la Conselleria s’ha reunit amb el president de l’Associació de Caçadors,
però no els hi ha donat cap solució a les seves peticions. Vosaltres presentau les al·legacions i
veurem quines d’elles se vos poden estimar. El primer que demanen ells és obrir una messa de
negociació,  que  se  convoqui  a  sessions  informatives als  propietaris  i  exigir  a  la  Conselleria
d’Agricultura i Pesca que no aprovi el PORN mentre no hi hagi un consens entre tots els implicats.
Crec que el que demanen és el més lògic del món. Crec que tots els que som aquí hauríem de votar
a  favor  d’aquesta  proposta,  perquè s’aprovi  per  unanimitat  i  poder-ho enviar  a  la  Conselleria.
M’agradaria  que rectifiquessis  aquestes  acusacions  que has fet  al  president de l’Associació  de
Caçadors. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que seguesc trobant molt clar i llampant que el qui firma aquesta
moció no digui res.  Me reivindic dient que això és una instrumentalització política recargolada
d’una societat per anar en contra la gestió del parc natural. Se passegen de finca en finca amb un
paper demanant una cosa molt pareguda a això i intentant crear malestar, distorsionant i faltant a la
veritat. Trob molt trist i lamentable que ens dediquem a donar suport a gent que conta mentides.
Políticament, diu molt poc de nosaltres, perquè és un document desfasat, que no fa al·legacions i
que paral·lelament escampa mentides pel poble. L’única intenció és política, perquè els espais de
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diàleg hi són. Ara està en termini d’al·legacions. Pel camp de gol de Son Bosc, no en vaig veure cap
d’al·legació dels caçadors, i no hi haguessin pogut caçar, i ara que sí que poden i que tendran més
metres, se queixen. Una bona gestió dels espais naturals afavoreix a la caça. No podeu exigir als
altres el que no sou capaços de fer. El primer que hauríeu de fer és llegir-vos el PORN. El segon,
comparèixer a allò que se vos convoca. Tercer,  al·legar coses concretes,  no dir que necessitam
informació. Aquest procés ha estat igual que tots els altres. Nosaltres, com a administració, sempre
hem donat l’esquena al parc natural, i per nosaltres, com a zona natural, ens beneficia molt, a nivell
econòmic, a nivell turístic, paisatgístic i de visites. No podem donar cobertura a aquest despropòsit.
Si ens han cridat per dialogar, i no som capaços de fer-ho, el primer que s’ha de fer és dimitir i
donar pas a altra gent, perquè segurament en els caçadors hi haurà altre gent que tendrà ganes de fer
feina. Jo no me fic en l’Associació de Caçadors, els bons caçadors fan una molt bona feina; amb el
que  no  combreg  és  amb la  instrumentalització  política  que  se  fa  d’aquesta  associació.  Estan
generant malestar en base a mentides, perquè se pot caçar i se pot seguir amb els usos agrícoles com
fins ara.  Els caçadors hi  són dins la messa. És un instrument modificable,  i  a més de la seva
elaboració també poden col·laborar en el seu seguiment. Si hi ha una feina conjunta, ens entendrem.
Però si només anam a pegar garrotades sense especificar res, és ridícul. 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que la moció és bastant clara, són
quatre punts i només hi ha un tema de demanar informació a la ciutadania en concret. La gent no té
el perquè llegir-se la norma. Els propietaris tenen drets. En quant a això, crec que s’ha fet altres
vegades. Aquí altres vegades s’han agafat mocions i s’han presentat a través d’un polític o d’un
regidor, i els ha assumides com a pròpies el Ple. Els caçadors ja faran les al·legacions que hagin de
fer.  Aquesta  moció  només  demana informació,  dels  temes  tècnics  no  en  parla.  No sé  quines
al·legacions presentaran ells. La instrumentalització política és el menys important. 

A continuació es sotmet a votació la ratificació de la inclusió del punt dintre de l'ordre del dia.

El Ple de l'Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, PP, El PI i UIM, dos vots
en contra del  grup  municipal  MÉS-APIB,  i  dues abstencions del  grup  municipal  PSIB-PSOE.,
ratifica la inclusió del present punt dintre de l'ordre del dia.

El batle diu que tots els punts són molt lògics i coherents. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que l’Associació de Caçadors
no presentarà finalment aquestes al·legacions. Presentarà unes al·legacions així com toca, i està
consensuat  amb el conseller i  el  director  general,  i  per  tant  s’arreglarà.  Però vosaltres,  després
d’això,  duis  unes  al·legacions  que  contradiuen  aquestes.  Això  demostra  que  no  sabeu  ni  què
presentau. Una persona que presenta una moció que no la sap ni defensar, vol dir que no sap de què
va. Si demanau que s’aboleixi el PORN, no té sentit presentar la de l’Ajuntament. No sabeu el que
feis. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que crec que el punt de partida és el diàleg. Jo vaig xerrar amb el president
de l’Associació de Caçadors i me va demanar que, per favor, defenséssim els caçadors. Nosaltres el
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que volíem saber és si hi ha un tècnic que avali això. Els punts que se demanen són molt concrets.
Ha de quedar  palès que hi  ha qualcú que està fent  una campanya,  i  es  crea confusió  amb la
informació. Venc a bé que la Conselleria vengués aquí, agafés als veïnats afectats, associacions i es
reunís amb ells, que s’apropàs al poble de Muro. Això faria que les coses fossin més clares. En el
punt en què estam és fer un recolzament institucional. Crec que se tracta de demanar diàleg, que
com diu en Jaume Payeras el diàleg és molt important, i també dependrà de la bona voluntat de la
Conselleria. No se demana cap cosa específica. Se demana diàleg o que s’informi, que se faci una
reunió o una jornada on s’expliqui l’avantprojecte del PORN. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que el batle i el regidor no compareixen a les reunions. Ens sembla
molt bé que se demani diàleg, nosaltres som uns grans defensors del diàleg, però no per linxar. El
que demanen ara són coses que no han demanat mai a ningú. Ara vénen eleccions, i sempre ha fet
molt bon crear polèmica per mor de l’Albufera. El que se presenta aquí no són ni al·legacions. El
qui firma aquesta moció encara no ha parlat. 

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que aquesta gent té unes inquietuds, i
nosaltres estam aquí per solucionar-les. El tècnic me va dir que si no ho formava no podia anar a
Ple, i per això ho vaig firmar.

El  batle diu que queda clar quina és la proposta dels caçadors,  la proposta de l’Ajuntament,  i
després de la votació es veurà qui recolza a la gent de Muro i qui recolza a la Conselleria. 

El Sr. Jaume Payeras diu que estàs fent demagògia barata. Estàs insultant als regidors d’aquí. El que
dius no és vera. Aquí ningú va en contra de cap associació. No manipulis.

El batle diu que no hi ha hagut diàleg amb els veïnats, per part de la Conselleria ha estat molt feble. 

La Sra. Margalida Portells diu que segons el president dels caçadors estan contents amb el diàleg
que han tengut amb la Conselleria, i que la Conselleria els hi va dir que s’aprovarien les esmenes
presentades. Per això ens abstendrem d’aquest punt.  

Vist  l’escrit  presentat  pel  senyor  Antoni  Martorell Serra,  amb  DNI  37340949N,  en  nom  i
representació de l’Associació de Caçadors “La Becada” de Muro, amb número de registre d’entrada
1237 de data 23 d’abril de 2019, que literalment diu:

<<Antoni  Martorell  Serra  amb DNI  37340949N ,  en  nom i  presentación  de  l’Associació  de
Caçadors “La Becada” de Muro, compareisc i com millor procedixi en Dret,

DIC

Que el passat dia 11 d’Abril 2019 la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca notifica a
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l’Associació  de  Caçador  “La  Becada”  de  Muro  en  tràmit  d’audiència,  que  s’ha  elaborat
l’avantprojecte del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de S’Albufera de Mallorca (en endavant
PORN).

Que la Junta Directiva de l’Associació de Caçadors, en sessió extraordinari  de 17 d’Abril,  per
unanimitat,  acordà manifestar  el  desacord  tant  en la forma com en el  fons de l’anvantprojecte
PORN i els nous límits del Parc Natural i presentar les següents

AL·LEGACIONS

Cal partir que la caça és un instrument de gestió de la natura, a més de ser una activitat econòmica y
social, amb especial relleu amb la tradició i història dels nostres pobles. L’exposició de motius de la
Llei 6/2006, de 12 d’abril, de caça i pesca fluvial, manifesta “que ha fet d’aquestes activitats [la
caça i pesca] alguna cosa més que la recol·lecció d’uns béns naturals sense amo, per esdevenir un
aprofitament de recursos renovables que ha de ser sostenible, i que és avui la base d’una activitat
esportiva en el cas de la caça...”

Front  aquest  situació jurídica, econòmica, social,  esportiva...  de la caça, el concepte que pretén
imposar el PORN és limitar i prohibir-la, quan aquesta no és una causa d’agressió al Parc Natural,
com reconeix la mateixa Memòria del PORN (pàgina 10), que declara expressament: “ s’Albufera
pateix actualment de diverses pressions que condicionen el seu funcionament:

- L’aigua dolça que manté la zona humida i que s’origina a conques i aqüífers de Mallorca
pateix una gran demanda per subministrament urbà i rec agrícola.

- L’aigua que arriba finalment a la zona humida està en gran part contaminada.

- Tot el límit oest i part del límit nord està urbanitzat amb zones turístiques i una central
tèrmica amb les seves instal·lacions.

- Sovint es produeixen episodis de contaminació als límits de la zona humida.

- Els incendis són freqüents”.

Com es pot comprovar en absolut es reconeix que la caça sigui un factor de pressió i, en canvi,
l’avantprojecte de PORN centra entre el seus principals objectius eliminar-la de forma immediata o,
en tot cas, a curt termini.
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Més endavant la Memòria del PORN (pàgina 141) assenyala:

“Els impactes es poden classificar amb les següents tipologies:

• Increment de les extraccions d’aigua als aqüífers que nodreixen la zona humida.

• Pèrdua de qualitat de les aigües.

• Contaminació difusa. Contaminació de l’aigua als aqüífers que nodreixen la zona humida.

• Contaminació puntual. Contaminació de l’aigua a les aigües superficials que nodreixen la
zona humida.

• Efectes contaminació de les aigües

• Abocaments sòlids

• Contaminació atmosfèrica

• Aqüicultura

• Caça i pesca

• Espècies al·lòctones. Espècies invasores

• Incendis no de gestió (naturals o provocats)

• Altres impactes

• Fragmentació ecològica i hidrològica

• Canvi climàtic”

En aquest apartat sí que es cita la caça com un impacte, però queda formulat d’una forma totalment
genèrica  i  dogmàtica  sense  el  cap  mínim  fonament,  quan  des  de  moltíssim  organismes
internacionals i nacionals és reconeix a la caça com una activitat sostenible i compatible amb la
protecció del medi ambient, i on els primers interessats amb aquesta protecció, sense cap mena de
dubte, són els mateixos caçadors.

Aquest atac directe a la caça prohibint i limitant-la de forma que es faci impracticable, constitueix
l’eix clau d’aquest  PORN, però que manca de la mínima motivació a la Memòria que exigeix
l’exercici  de potestats que limiten drets subjectius o interessos legítims o l’exercici  de potestats
discrecionals, com ordena l’article 35.1 a) i i) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques. En conseqüència es consideren il· legals les
previsions que l’avantprojecte de PORN preveu sobre:

o En la zona d’exclusió, no permetre la caça en les finques privades, restringint la

propietat privada sense cap tipus de compensació econòmica (art. 17 i concordants).
O I en la zona d’ús compatible formula tota una sèrie de prohibicions i limitacions,
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amb una finalitat  clara d’expulsar aquesta activitat  fins i  tot més allà de l’àmbit
territorial del Parc Natural projectat, com es desprèn d’una forma clara i rotunda dels
seus articles 48, 49 i 50.

Amb independència de la possible il· legalitat d’aquestes prohibicions i limitacions a l’exercici de la
caça,  resulta  necessari  obrir  un  procés  de  negociació  entre  tots  els  actors  u  dels  quals
necessariament han de ser les associacions de caçadors afectades per l’àmbit d’aplicació del PORN.

Per tot això,

SOL·LICIT:

Primera. Reclamar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que obri una mesa de
negociació  amb  tots  els  actors  afectats  pel  PORN,  entre  el  quals  ha  de  estar  necessariament
l’Associació de Caçador “La Becada”, i manifestar expressament la voluntat de l’Associació de
negociar i arribar acords de consens en aquesta matèria.

Segon. Demanar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que no adopti cap mesura
d’imposició unilateral, en el sentit d’aprovar el PORN i l’ampliació del Parc Natural, sense que
prèviament hagi negociat amb totes les parts implicades.

Que  la  Junta  Directiva  de  l’Associació  de  Caçadors  considera  necessari  i  imprescindible  la
intervenció de l’Ajuntament de Muro en aquest conflicte amb la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca perquè es constitueixi una mesa de negociació o diàleg.

Que el nou PORN, a més a més, afectarà a molt de propietaris de finques rústiques que desconeixen
actualment  les  importants  limitacions  i  restriccions  a  les  seves  propietats  sense  cap  tipus  de
compensació, només el PORN al·ludeix  genèricament a mesures de foment, però sense cap estudi
econòmic  i  dotació  pressupostaria,  i  que una vegada sigui  aprovat  el  PORN les  queixes  dels
propietaris es dirigiran directament a l’Ajuntament.

Que cal recordar a l’Ajuntament de Muro que segons la pàgina 117 de la Memòria:

Les taules mostren el  gran contrast existent entre la situació prèvia i  l’ampliació. El Parc
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Natural  declarat  l’any  1988  estava  format,  en  la  seva  majoria,  per  propietats  públiques
municipals, autonòmiques i de l’estat espanyol. L’ampliació del parc significa la incorporació
de més de 2.000 parcel·les noves de propietat privada, la gran majoria d’una superfície petita,
sovint de menys de 5.000 m2 sobre tot a les marjals de Muro, Sa Pobla i Ets Ullalets. També
és cert que el 83 % presenta són improductives i per això té gran interès la seva incorporació
al Parc Natural.

La zona perifèrica de protecció també presenta una gran parcel·lació privada, de més de 1.000
propietats diferents, però el seu ús agrari o ocupació per altres usos és manifest en la gran
majoria de parcel·les, més d’un 77 %.

Estam  parlant  de  la  incorporació  al  Parc  Natural  de més  de  3.000  parcel·les  de  petites
dimensions i també que corresponen petits propietaris molts d’ells fruit del treball i esforços dels
seus avantpassats i que una gran part són de murers i mureres; convé, consegüentment, una gran
reflexió al respecte sobre la limitació de drets i prohibicions sense la previsió expressa  de cap
recurs econòmic de compensació.

Que el PORN també podria vulnera l’article 144 de Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que regula el terrenys el bens comunals, aquest precepte ordena:

1.  L’aprofitament  i  el  gaudi  dels  béns  comunals  s’han  de  fer  preferentment  en  règim
d’explotació col·lectiva o comunal.

Quan aquests aprofitament i gaudi general simultani de béns comunals siguin impracticables,
regirà  el  costum o l’ordenança  local  pel  que  fa  al  cas  i,  si  no n’hi  ha,  s’hauran  de fer
adjudicacions de lots o sorts al veïnatge, en proporció directa al nombre de familiars a càrrec
seu i inversa a la seva situació econòmica. Les ordenances locals poden establir condicions de
residència habitual i efectiva i de permanència en el municipi, per accedir al gaudi, així com
també els requisits que considerin necessaris per acreditar el fet del cultiu en forma directa i
personal  i  les  seves modalitats.  Si  aquestes condicions suposen l’exclusió  de determinats
veïnats  o  veïnades  de  l’aprofitament,  les  ordenances  han  de  ser  aprovades  pel  consell
corresponent.

2.  Si  aquesta  forma  d’aprofitament  i  gaudi  és  impossible,  el  consell  corresponent  pot
autoritzar-ne l’adjudicació en subhasta pública, mitjançant preu, i ha de donar preferència en
igualtat de condicions a les persones postores que siguin veïnats o veïnades.
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En conseqüència, l’Ajuntament ha d’analitzar la regulació de PORN en tot allò que afecti als bens 
comunals de l’Ajuntament i, en cas que no s’ajustin a legalitat, defensar els drets de tots els veïns i 
veïnes de Muro.

Per tot això,

SOL·LICIT

Primer.  Que batle  i  els  grups  polítics  consensuen una moció urgent  per  aprovar  al  proper  ple
ordinari, de 25 d’abril de 2019, amb la redacció següent (sense perjudici  de les rectificacions o
modificacions que s’hagin d’introduir  perquè s’aprovi  per  unanimitat  o amb el màxim consens
possible):

1. Reclamar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que obri una mesa de
negociació amb tots els actors afectats pel PORN de s’Albufera de Mallorca i l’ampliació
del Parc Natural, on es reconegui com a part a l’Associació de Caçador “La Becada”.
2. Demanar a la Conselleria que convoqui sessions informatives dirigides als propietaris
afectats pel PORN i l’ampliació del Parc Natural sobre les conseqüències que tendrà sobre
les finques privades (unes 3.000 finques privades de petita dimensió).
3. Exigir a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que no aprovi el PORN i
l’ampliació  del  Parc  Natural  mentre  no s’arribi  un  ampli  consens  entre  tots  els  actors
implicats.

Segon.  Demanar  a  la  Batlia  que  doni  trasllat  d’aquest  escrit  a  tots  els  grups  municipals  de
l’Ajuntament de Muro perquè donin el seu suport a aquesta reclamació de diàleg amb la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca amb relació a l’avantprojecte de PORN i ampliació del Parc
Natural.

Tercer. Demanar que la Batlia ordeni a la Secretaria de l’Ajuntament un informe jurídic sobre el



Ajuntament de Muro

PORN i, especialment, la seva incidència en els bens comunals de l’Ajuntament.>>

El Ple de l'Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, PP, El PI i UIM, dos vots
en contra  del  grup  municipal  MÉS-APIB,  i  dues abstencions  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,
acorda:

1r.  Reclamar  a  la  Conselleria  de  Medi  Ambient,  Agricultura  i  Pesca  que  obri  una  mesa  de
negociació amb tots els actors afectats pel PORN de s’Albufera de Mallorca i l’ampliació del Parc
Natural, on es reconegui com a part a l’Associació de Caçador “La Becada”.

2n. Demanar a la Conselleria que convoqui sessions informatives dirigides als propietaris afectats
pel  PORN i  l’ampliació del  Parc Natural sobre les conseqüències que tendrà sobre les finques
privades (unes 3.000 finques privades de petita dimensió).

3r.  Exigir  a  la  Conselleria  de  Medi  Ambient,  Agricultura  i  Pesca  que  no  aprovi  el  PORN i
l’ampliació del Parc Natural mentre no s’arribi un ampli consens entre tots els actors implicats.

4t. Demanar que la Batlia ordeni a la Secretaria de l’Ajuntament un informe jurídic sobre el PORN
i, especialment, la seva incidència en els bens comunals de l’Ajuntament.

1.1.2. Al·legacions de l'Ajuntament de Muro a l'avantprojecte de PORN del Parc Natural de
s'Albufera    

El Ple de l'Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, PP, El PI i UIM, i quatre
abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE i MÉS-APIB, ratifica la inclusió del present punt
dintre de l'ordre del dia.

El batle diu que crec que hi ha una errada al paràgraf 4, en el total de les àrees afectades.  Dóna
compte de l’informe. Crec que hauria de constar a les al·legacions que presenta l’Ajuntament que el
promotor d’aquest  punt sol·liciti  a les administracions afectades un informe, i  que aquest sigui
remès a l’Ajuntament de Muro per veure les diferents afeccions i els condicionants de cada una
d’aquestes administracions respecte a aquest PORN. 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que pensam que podríem ser un poc
més ambiciosos respecte a l’aparcament de davant les casetes de Capellans. És una zona que no
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afecta a l’Albufera. Pens que seria més positiu per la seguretat de la carretera. No demanam que
posin asfalt, sinó adequar aquell indret perquè els diferents usos siguin compatibles. Crec que a la
llarga seria més beneficiós. 

El batle diu que hi estam totalment d’acord. 

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que estam d’acord en tot.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que aquí hi ha un parell de
paradoxes; la primera, que el batle que se’n va ens xerra d’això, i el delegat del tècnic de Medi
Ambient, que és qui firma, encara no ha xerrat. Vostè, senyor batle, defensa allò indefensable, i
parla del tema perquè està obligar a conèixer-lo. La segona paradoxa és que el Ple ha aprovat una
moció que demana diàleg, i venim aquí sense una comissió informativa, sense temps per haver-ho
debatut així com toca. Demanam diàleg, però nosaltres no n’oferim. Això és demagògia. 

El batle diu que fa 10 dies que teniu aquestes al·legacions. Vos vàreu absentar del plenari.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que jo era aquí, i no era plenari,
era una reunió.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que jo hi vaig ser un temps de la reunió. Segons el secretari, si hem
hagut  de  votar  la  inclusió  del  punt  és  perquè  no  hi va  haver  comissió  informativa.  Per  tant,
demanam debat, però no n’oferim. Ens conviden a anar a llocs, i no hi compareixem. La tercera
paradoxa és que jo no sé quines són les al·legacions. Què proposam modificar, exactament? Xerrau
de l’Estany d’en Mama, i no hi està afectat. El moviment d’arena està previst a l’articulat. Tot i que
el nucli urbà de Capellans no està afectat, sí que estam d’acord en què s’hauria de mantenir el
tallafocs. Respecte a fer més estacionaments, hem de tenir en compte que en aquella zona de Can
Picafort  n’hi  ha  molts,  i  si  no  es  regula  bé,  hi  haurà  cotxes  per  tot.  M’estranya  que  aquest
Ajuntament mai hagi  defensat un altre sistema de la Font de Sant Joan, i  poder-li  estar  més a
damunt. La proposta del PORN és fer feina de forma seriosa sobre la gestió hídrica del parc natural,
perquè estam en una situació crítica. Aniria bé tenir una vigilància més estreta d’aquests pous, i fins
i tot crec que seria molt recomanable recuperar la gestió pública d’aquest pou per garantir moltes
coses. Crec que quan se fan al·legacions se fan en punts en concret, i jo no ho he vist. Crec que la
proposta de la Conselleria de Medi Ambient és que ens hem d’entendre, i ens entendrem, veniu i
xerrarem. Però no hi heu anat a les reunions, hi  ha anat un tècnic,  i  un tècnic no pot prendre
decisions polítiques. També està especificat com se farà la retirada de residus. No se fan esmenes
concretes a un articulat. No vull que l’Ajuntament de Muro faci el ridícul. Aquí no s’ha fet un debat
així com toca. 

El  batle  diu que me sap greu  que no hagis  trobat  suficient  el  temps que has tengut  per  mirar
aquestes al·legacions fetes pels tècnics i avalades per l’equip de govern. El debat és ara. Si creus
que s’ha de modificar qualque cosa ho pots proposar, però no vol dir que se faci, i a partir d’aquí
l’Ajuntament aprovarà o no aprovarà aquesta proposta d’al·legacions a tenir en compte a dins el
PORN, perquè entenem que totes són prou importants pel nostre municipi. 
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El  Sr.  Jaume  Payeras  diu  que  com  t’ha  dit  en  Miquel Àngel,  això  no  són  al·legacions.  Els
ajuntaments de sa Pobla i d’Alcúdia, i les associacions de caçadors dels respectius municipis, han
presentat al·legacions?

El batle diu que no ho sé. 

El Sr. Jaume Payeras diu que idò jo te dic que no n’han presentat. 

El batle diu que nosaltres entenem que aquests punts són prou importants pel nostre municipi. 

El Sr. Jaume Payeras diu que no presenten al·legacions perquè varen assistir a les reunions amb la
Conselleria, cosa que vosaltres no heu fet. Sou els únics que no hi heu anat. Aquí posau coses, que
mal anomenau al·legacions, que no hi entren. Després aprovau usos dins la zona del Comú, que
abans heu aprovat que les donàveu als caçadors. No sabeu ni que vos pescau. Aprovau dues coses
contradictòries. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que entenc que això és un procés participatiu en el qual els interessats
poden opinar.  Entenc que els  ajuntaments  de sa Pobla  i  d’Alcúdia  poden tenir  uns  interessos
menors, perquè Muro té més terrenys afectats.

El batle diu que això són les nostres al·legacions. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que m’agradaria que s’inclogués expressament la petició que ha fet UIM. 

Vist l’informe de l’enginyer Manuel Velasco Maíllo, de data 25 d’abril de 2019, que literalment
diu:

<< INFORME MUNICIPAL EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚB LICA EN EL
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN  DE RECURSOS
NATURALES (PORN) DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

El BOIB de 4 de abril de 2019 publicó el anuncio de apertura del trámite de información pública en
el procedimiento de elaboración del PORN de s'Albufera de Mallorca, estableciendo el plazo de un
mes para presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Al tiempo que se tramita el PORN se modifica la delimitación del ámbito del Parc Natural, de
forma que éste pasa a tener una extensión de 2.059 ha. frente a la extensión actual de 1.641 ha.

Se incluyen en el ámbito PORN una Zona Periférica de Protección y unos Corredores Ecológicos,
con el fin de establecer, de una parte, un área tampón de protección adicional de la zona húmeda y
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el sistema dunar, y de otra, una protección de las aportaciones hídricas más cercanas y de una serie
de espacios que mejoran la conectividad ecológica del conjunto.

En lo que respecta al término municipal de Muro, la ampliación ordenada alcanza una superficie
total de 175 ha, mientras que el área ordenada como zona periférica de protección suma un total de
276 ha, distribuidas una y otra en una serie de zonas que se relacionan en las tablas adjuntas.
(Véase, en el Anexo 0, la localización de estas zonas sobre el plano del ámbito territorial de PORN).

ZONAS DE AMPLIACIÓN DEL PARC EN EL 
TÉRMINO DE MURO

CÓDIGO ZONA
SUPERFICIE

(ha)

5
SON CARBONELL / FUENTE DE SON SANT JOAN / 
MARJAL DE MURO 108,21

6 FUENTE DE SON SANT JOAN / AMARADOR 2,38
7 SON SERRA 28,31
8 CA N'EIXUT / SON BOSC 27,27
9 PLATJA DE ES COMÚ DE MURO 3,01

10
ES COMÚ: ZONA NORTE DE SES CASETES DELS 
CAPELLANS 4,08

A CA NA BEATRIU 1,93
B ESPIGÓN NORTE DE S'OBERTA

SUMA 175,19

ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN EN EL 
TÉRMINO DE MURO

CÓDIGO ZONA
SUPERFICIE

(ha)

10
ES COMÚ: ZONA CENTRO SES CASETES DELS 
CAPELLANS 5,93

16 INFERNETS / SON MONGET 38,70
17 AMARADOR / SON SERRA 74,78
18 SON SERRA / SON PUNXA 157,10

SUMA 276,51

Una vez analizada la documentación en exposición pública, cabe concluir que el PORN desprecia,
cuando no ignora,  las  consecuencias  que sus determinaciones  de ordenación implican sobre el
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desarrollo urbano de la Playa de Muro, particularmente en materia de infraestructuras básicas y
gestión y uso de la playa.

Por lo que resulta procedente formular las siguientes alegaciones:

1. ORDENACIÓN DE UN CORREDOR DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SOBRE LA
CARRETERA Ma-12 Y LA FRANJA DE TERRENO ADYACENTE PO R EL LADO
TIERRA

El espacio existente, conformado por la carretera general Ma-12, entre la rotonda de Ses Casetes
dels Capellans y el puente de los Ingleses, perteneciente a la red básica insular de carreteras, y por
la  franja  de terreno  adyacente  a  la  misma por  el  lado tierra,  por  la  cual  discurren  numerosas
canalizaciones  de servicios,  constituye  un auténtico cordón umbilical  que,  atravesando el  Parc,
conecta la Playa de Muro con los núcleos urbanos de la Bahía de Alcúdia, al tiempo que alberga
una serie de canalizaciones de infraestructuras básicas al servicio del desarrollo urbano.

Este espacio debe ordenarse específicamente en el PORN como un corredor de infraestructuras, en
el que se puedan mantener, mejorar y ampliar, en la medida de sus necesidades funcionales, las
redes existentes, así como albergar otras que pudieran ser necesarias en el futuro para el adecuado
servicio del desarrollo urbano de la Playa de Muro y su correcta conexión con el resto del territorio
insular.

Considerando una anchura del dominio público de la carretera de 3 metros por su lado mar, la
dimensión transversal de la plataforma de la propia carretera y la de la franja adyacente a ésta por su
lado tierra, de ancho variable, la anchura total del corredor necesario para albergar infraestructuras
básicas se sitúa entre 24 y 30 metros. (Véase un esquema gráfico del corredor para infraestructuras
en el Anexo A).

Las infraestructuras mínimas a considerar en dicho corredor, son las siguientes:

• Carretera  general  Ma-12,  en  su  configuración  actual,  gestionada  por  la  Direcció  Insular  de
Carreteres.

• Ampliación de dicha carretera en la forma prevista por el Proyecto de Conexión Cicloturista de la
Bahía de Alcúdia (ampliación de los arcenes de la carretera Ma-12 en una dimensión de 0,50
metros, de forma que dichos arcenes pasen a tener una anchura de 2 metros, en lugar de la actual
de 1,50 metros), promovido por el Ayuntamiento de Muro y el Consorci Borsa d’Allotjaments
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Turístics.

• Dotación de paradas de autobús, con las plataformas y marquesinas correspondientes, en la forma
prevista en el Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de Paradas del Servicio de Transporte
Público Regular de Viajeros por Carretera en el corredor de la Bahía de Alcúdia T.M. de Muro,
promovido por el Consorci de Transports de Mallorca. (Véase un extracto del dicho proyecto en
el Anexo B).

• Canalización de gas natural, instalada y gestionada por Redexis Gas.

• Canalización de telecomunicaciones, instalada y gestionada por Telefónica de España.

• Colector  general  de aguas  residuales por  gravedad, proveniente  de Can Picafort,  instalado y
gestionado por ABAQUA.

• Tuberías de impulsión de aguas residuales, provenientes del núcleo urbano de la Playa de Muro y
dirigidas a la EDAR de Playa de Muro-Can Picafort, instaladas y gestionadas por ABAQUA.

• Tuberías de alimentación de agua potable, provenientes de la Fuente de Son Sant Joan, y dirigidas
hacia el puente de los Ingleses (2 tuberías) y hacia el núcleo de Ses Casetes dels Capellans y el
establecimiento  turístico  Valentín  Playa  de  Muro  (1 tubería),  instaladas  y  gestionadas  por
FUSOSA.

2. PREVISIÓN DE PASARELAS DE CONEXIÓN SOBRE S’OBERTA

La conexión viaria  principal  de la Playa de Muro,  representada por  la  travesía  de la carretera
general  Ma-12,  queda  estrangulada,  como  es  bien  conocido,  en  el  puente  de  los  Ingleses,
constituyendo un punto crítico de la red,  de extrema peligrosidad para el  tráfico de vehículos,
peatones  y ciclistas.  Debe tenerse en cuenta  asimismo que en esta zona se localiza la  entrada
principal al Parc.

Se  considera  que  la  funcionalidad  y  seguridad  del  sistema  viario  en  la  zona  puede  mejorar
significativamente mediante la disposición de una pasarela que conecte las vías de servicio de la
carretera existentes, al sur y al norte del puente, asegurando una continuidad al flujo de peatones y
ciclistas, totalmente separado de la circulación rodada. Esta pasarela podría adoptar la forma de un
tablero adosado al propio puente, por el lado mar.

Por otra parte, sería muy conveniente para el mejor uso de la playa la posibilidad de establecer una
conexión en la forma de una instalación exenta y singular,  que cruce S’Oberta,  al  modo de la
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existente en la desembocadura del Lago Esperanza, en el término de Alcúdia.

La posibilidad  de establecer  ambas conexiones  debe quedar  prevista por  el  PORN. (Véase un
esquema gráfico en el Anexo C).

3. ORDENACIÓN DE UN ÁREA DE APARCAMIENTO AL SERVICI O DE LA PLAYA DE
ES COMÚ

La denominada playa de Es Comú presenta dificultad para el acceso rodado y una falta absoluta de
aparcamiento.  Actualmente el  aparcamiento tiene lugar  de forma “salvaje”  en los bordes de la
carretera Ma-12, lo que supone un grave peligro para la seguridad del tráfico rodado, peatones y
ciclistas, al tiempo que invade de forma desordenada el ámbito del Parc.

Sigue en trámite, desde el año 2014, el Proyecto de Conexión Cicloturista de la Bahía de Alcúdia
que, en la travesía del Parc Natural, prevé la ampliación de los arcenes de la carretera Ma-12 en una
dimensión de 0,50 metros, de forma que dichos arcenes pasen a tener una anchura de 2 metros, en
lugar de la actual de 1,50 metros.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Muro, de conformidad con la autoridad del Parc, promueve
un proyecto de cerramiento, en los límites de la carretera ampliada, para impedir el aparcamiento en
los bordes de la carretera.

Se considera necesario completar estos dos proyectos con la dotación de un aparcamiento para
vehículos, sobre un área que ya se está utilizando, de forma irregular, para este fin. Esta área está
situada entre la rotonda de Ses Casetes dels Capellans y el establecimiento turístico “Valentín Playa
de Muro”, en posición adyacente a la Ma-12, en su margen oeste. La superficie del mismo podría
alcanzar, actuando sobre el terreno actualmente explanado y limpio de vegetación, una extensión de
2.000 m2 con una capacidad de unas 100 plazas de aparcamiento. Lo que debe quedar previsto en el
PORN. (Véase un esquema gráfico del aparcamiento al servicio de la playa de Es Comú en el
Anexo D).

Cabe reseñar que también ha sido solicitada la inclusión de este aparcamiento en el Anexo VI del
Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), en fase de tramitación.

4. SOBRE EL SISTEMA GENERAL DE SUMINISTRO DE AGUA P OTABLE DE LA
PLAYA DE MURO
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El Plan Sectorial  de Gestión Hidrológica Interna,  cuya aprobación debe producirse en el  plazo
máximo de 6 años, debe contemplar también las necesidades de agua para el consumo humano, de
forma que el suministro de agua potable de los núcleos urbanos de la Playa de Muro debe quedar,
en todo caso, garantizado. Tanto en lo referente al volumen y calidad del suministro, proveniente de
la Fuente de Son Sant Joan, a partir de los pozos de captación allí existentes y con apoyo de la
conexión en alta de la red de ABAQUA, como en lo referente al adecuado mantenimiento de las
tuberías generales de alimentación que desde la Fuente cruzan la Albufera hasta conectar con los
ramales generales de distribución que circulan por  el  llamado corredor  de infraestructuras:  dos
tuberías hacia el norte, para alimentación de los distintos polígonos urbanos de la Playa de Muro, y
una  hacia  el  sur,  para  alimentación  del  núcleo  urbano  de  Ses  Casetes  dels  Capellanas  y  el
establecimiento turístico “Valentín Playa de Muro”. Lo que debe quedar recogido en el PORN.
(Véase el Plano ORD.04.1 del Plan General de Muro: Red general de abastecimiento de agua, en el
Anexo E).

5. SOBRE EL SISTEMA GENERAL DE EVACUACIÓN Y TRATAMI ENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA PLAYA DE MURO Y CAN PICAFORT

Son bien  conocidos  el  deficiente  funcionamiento  de la  EDAR y del  sistema de colectores  de
afluentes y efluentes de la misma, así  como su pernicioso efecto sobre el  Parc,  concretado en
numerosos vertidos de aguas residuales en la zona. También resulta bien conocido que la solución
definitiva de este grave problema pasa por la construcción de la EDAR de Can Picafort, de forma
que la EDAR actual quede destinada al tratamiento exclusivo de las aguas residuales procedentes de
los núcleos urbanos de la Playa de Muro.

No obstante,  dada la lentísima dinámica del  proceso para la  construcción  de la nueva EDAR,
iniciado en 2004 y bajo la actual responsabilidad de la Administración del Estado, resulta, cuando
menos, aventurado, regular un plazo máximo, aun cuando sea de 6 años, para el desmantelamiento
de la EBAR de Ses Salines (o Ses Salinetes de s’Illot).  Dicha EBAR, que recoge las aguas del
colector por gravedad proveniente de Can Picafort, las impulsa desde este punto hasta la EDAR.

En cualquier caso, aun cuando se construya la EDAR de Can Picafort a corto plazo, continuará
siendo necesario impulsar hasta la EDAR de Playa de Muro las aguas residuales procedentes de los
núcleos  situados  en  el  extremo  sur  de  la  Playa  de  Muro  (Ses  Casetes  dels  Capellans  y  el
establecimiento  turístico  “Valentín  Playa  de  Muro”).  Lo  que  hará  necesario  disponer  de  una
estación de impulsión, bien en ese punto, bien en una posición más cercana al origen de las aguas, y
de la correspondiente tubería de impulsión hasta la EDAR.
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Asimismo,  huelga  decirlo,  deberán  mantenerse  todas  las  tuberías  de  impulsión  existentes  que,
procedentes del resto del sistema urbano de la Playa de Muro, atraviesan o rodean las zonas de
exclusión,  uso  limitado,  uso  compatible  y  uso  general,  sin  que  puedan,  en  modo alguno,  ser
eliminadas, tal y como se prescribe en el artículo 90 del Anexo C del PORN.

6. SOBRE LA ORDENACIÓN DEL  LAGO DE LAS GAVIOTAS COM O CORREDOR
ECOLÓGICO

El PORN ordena una serie de espacios y elementos como corredores ecológicos, no incluidos en el
ámbito del Parc pero sí en el del PORN. Entre los mismos queda comprendido el Lago de las
Gaviotas o Estany d’en Mama, de carácter urbano, y los canales que conectan dicho lago con el
Gran Canal, también en suelo urbano, a través de los núcleos de Las Gaviotas, Ses Fotges y Es
Cibollar.

El  Ayuntamiento  de Muro,  mediante  convenio con el  Consorci  Borsa d’Allotjaments  Turístics
suscrito en diciembre de 2017, ha promovido recientemente un Proyecto de Adecuación del Lago
Gaviotas, que está actualmente en fase de tramitación. Dado que, entre los diversos objetivos del
proyecto,  figura también la recuperación del lago con fines recreativos, posibilitando incluso la
navegación  con  pequeñas  embarcaciones  de  recreo  sin motor,  tal  objetivo  podría  entrar  en
contradicción  con  la  nueva  ordenación  prevista  por  el  PORN para  la  zona.  Por  lo  que  debe
solicitarse que la actuación prevista quede contemplada como compatible en la regulación definida
en el artículo 20 del Anexo C del PORN para los corredores ecológicos.

(Véase un extracto de dicho proyecto en el Anexo F).

7. SOBRE EL USO Y LIMPIEZA DE PLAYAS

El informe adjunto del Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Muro pone de manifiesto
la inclusión dentro del ámbito del Parc, con zonificación de Uso Limitado (L), de dos tramos de la
playa de Muro y las importantes limitaciones para su limpieza y uso derivadas de tal ordenación.

Como  síntesis  de  dicho  informe,  y  a  fin  de  que  el  Ayuntamiento  pueda  seguir  ejecutando
adecuadamente sus competencias en materia de socorrismo y limpieza de playas, debe solicitarse:

En el tramo de playa de s’Oberta

• Bien la exclusión de este tramo de playa del ámbito del Parc, bien su zonificación como zona de
Uso General.
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• Libre acceso a la playa del Sector II  de Muro (playa urbana situada al sur del puente de los
Ingleses) por el camino de sirga de s’Oberta, por parte de los servicios municipales de limpieza
de playas y retirada de posidonia.

• Utilización de una pequeña parte de este tramo de playa como zona de acopio y posterior carga de
posidonia.

• Limpieza de la playa conforme a las pautas del resto de playas urbanas del Término.

En el tramo de playa de Es Comú, de nueva incorporación al ámbito del Parc

• Mantenimiento del servicio de socorrismo existente, consistente en una torre de vigilancia dotada
de módulo de primeros auxilios integrado en la torre, con dotación de dos socorristas durante los
meses de julio y agosto, en horario de 10:00 a 19:00, y servicio de vigilancia de proximidad
(realizado por el servicio general de salvamento y socorrismo) durante el resto de la temporada
de baños.

• Limpieza de la playa para retirar residuos de origen antrópico durante todo el año, de forma
mecánica durante la temporada de baño y de forma manual el resto del año.

(Véase el  informe del  Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Muro, Jaume Ramón
Nadal, en el Anexo G).

8. SOBRE LA REGENERACIÓN DE PLAYAS

El PORN prohibe la regeneración de playas en la zona de uso limitado (tramos de Es Comú y
s’Oberta), ya sea con aportaciones externas de sedimentos ya sea con aportaciones provenientes de
una extracción previa, e incluso el movimiento de arena de una parte a otra de la playa. Pero esta
prohibición sería incongruente ante una eventual actuación general en las playas de la zona norte de
la bahía de Alcúdia (desde Can Picafort hasta el Puerto de Alcúdia) que persiga el restablecimiento
del  balance  sedimentario  en  el  conjunto  de dichas  playas,  en  las  que  se está  produciendo un
desplazamiento muy significativo de la arena hacia el norte (que se evalúa, según distintos estudios,
en un rango de 5.000 a 20.000 m3/año), lo que está produciendo un aterramiento, que alcanza ya
una magnitud muy considerable, del área de playa comprendida entre la desembocadura del Lago
Esperanza y el Puerto de Alcúdia al tiempo que una notable regresión en las playas de Muro y Can
Picafort.



Ajuntament de Muro

Por lo que el PORN debe eliminar tal prohibición para el caso de una actuación de interés general
como la arriba indicada, que cuente con el respaldo de los Ayuntamientos de Alcúdia, Muro y Santa
Margalida, así como de las Administraciones central y autonómica. 

9. SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DEL PARC EN LA FI NCA DENOMINADA
DE CA NA BEATRIU

La ampliación del Parc en esta área, sobre una extensión de 1,93 ha, parece contener un error en su
delimitación, pues se extiende sobre parte de una parcela o parcelas urbanas adyacentes, localizadas
en el núcleo urbano de Las Gaviotas, con zonificación de equipamiento cívico-social (zona 05-
CS01 del Plan General  de Muro, aprobado el 15 de abril  de 2003). (Véase en el  Anexo H, la
localización del presunto error sobre fotografía aérea y una copia del plano de ordenación del suelo
urbano ORD.05.2.1: Costa de Muro 1: zonificación).

10. SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DEL PARC EN EL Á REA ADSCRITA AL
NÚCLEO URBANO DE SES CASETES DELS CAPELLANS

Además de la ampliación del Parc sobre la playa de Es Comú, en una extensión total de 3,01 ha, se
prevé la ampliación del ámbito del Parc en una franja ocupada por el sistema dunar, de 4,08 ha de
extensión, que actualmente está adscrita a la delimitación del núcleo urbano de Ses Casetes dels
Capellans. A lo que se añade una franja con calificación de zona periférica de protección, adyacente
a la anterior, con una extensión de 5,93 ha.

La  ampliación  propuesta  en  este  área  afecta  a  una  zona  ya  protegida  por  el  planeamiento
urbanístico, y concebida, precisamente, como una zona tampón o de transición entre el Parc y el
desarrollo urbano propiamente dicho, por lo que las consecuencias que se derivan de la misma se
concretan en que la tutela y gestión de la zona pasará a ser ejercida por la Autoridad del Parc en vez
de por el Ayuntamiento de Muro. El suelo remanente adscrito al núcleo urbano de Ses Casetes dels
Capellans, sin calificación específica de protección, alcanza así una superficie aproximada de 5 ha.
(Véase, en el Anexo I, el detalle aproximado de las nuevas zonas afectadas en el ámbiro del núcleo
de Ses Casetes dels Capellans, sobre copia del Plano ORD.05.4 del Plan General de Muro). 

La alegación en este apartado se dirige a que la gestión prevista por el PORN para este área incluya
las pertinentes medidas de protección contra incendios.

ANEXOS AL INFORME
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ANEXO  0:  Localización  de  las  zonas  de  ampliación  del  Parc  y  de  las  zonas  periféricas  de
protección sobre el plano del ámbito territorial de PORN

ANEXO A: Corredor de infraestructuras básicas

ANEXO B:  Extracto del  Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de Paradas del  Servicio de
Transporte Público Regular de Viajeros por Carretera en el corredor de la Bahía de
Alcúdia T.M. de Muro, promovido por el Consorci de Transports de Mallorca

ANEXO C: Pasarela sobre s’Oberta

ANEXO D: Aparcamiento al servicio de la playa de Es Comú

ANEXO E:  Plano ORD.04.1 del Plan General de Muro: Red general de abastecimiento de agua

ANEXO  F:   Extracto  del  Proyecto  de  Adecuación  del  Lago  Gaviotas,  promovido  por  el
Ayuntamiento de Muro, en convenio con el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics

ANEXO G: Informe del Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Muro, Jaume Ramón
Nadal, referente a los tramos de playa de s’Oberta y Es Comú

ANEXO H: - Presunto error en la delimitación de la ampliación del Parc en zona de Ca Na Beatriu
sobre suelo urbano de Las Gaviotas.

 - Plano ORD.05.2.1: Costa de Muro 1: zonificación

Anexo I: Detalle aproximado de las nuevas zonas afectadas en el ámbito del núcleo de Ses Casetes 
dels Capellans, sobre copia del Plano ORD.05.4 del Plan General de Muro) >>

El Ple de l'Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, PP, El PI, UIM, i PSIB-

PSOE, i dues abstencions del grup municipal MÉS-APIB, acorda:

1.- Aprovar l’informe de l’enginyer Manuel Velasco Maíllo i enviar-ho a la Conselleria de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear, com a escrit d’al·legacions de l’Ajuntament de
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Muro,  dins  el  procés  d’exposició  pública  de  l’avantprojecte  de  Pla  d’Ordenació  de  Recursos

Naturals del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca.

2.- Modificar l'apartat 3 de l'informe de l'enginyer en el sentit que la dotació de l'aparcament de

vehicles pel servei de la Platja d'Es Comú s'estengui sobre el conjunt de la zona triangular compresa

entre l'antic traçat de la carretera i l'actual, que suposa una superfície bruta aproximada de 10.400

m2 amb una capacitat per a 416 places d'aparcament (veure esquema gràfic de la zona d'aparcament

al servei de la plata d'Es Comú en l'annex D.1).

3.- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que trameti a l'Ajuntament de

Muro còpia dels informes emesos per la Demarcació de Costes en Illes Balears, la Direcció General

de Recursos Hídrics, la Direcció Insular de Cooperació Local i Caça, la Direcció Insular de Territori

i Paisatge, la Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat i demés administracions afectades, en el

procediment de tramitació del PORN i, en cas que en manqui algun, que es sol·liciti i se'ns trameti

còpia.  

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
09:25 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


