
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2019/5
Data: 30 d'abril de 2019

A les 08:05 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.

S’inicia la sessió a les 08:05 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Sorteig meses electorals eleccions municipals, autonòmiques i al parlament europeu de
26 de maig de 2019   

Es  procedeix  al  sorteig  dels  membres  de les  vuit  meses  electorals  per  a  les  eleccions  locals,
autonòmiques i al parlament europeu de 26 de maig de 2019.

1.2. Medi Ambient I Agriculatura
1.2.1.  Al.legacions  de  l'associació  de  caçadors  la  Becada  a  l'avantprojecte  de  PORN  de
s'Albufera

Es dóna compte de la proposta del regidor de  medi ambient i agricultura que literalment diu:
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<<PROPOSTA D’AL·LEGACIONS DE L’ASSOCIACIÓ DE CAÇADO RS LA BECADA A
L’AVANTPROJECTE  DEL  PLA  D’ORDENACIÓ  DE  RECURSOS  NAT URALS  DE
S’ALBUFERA

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
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”.
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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.

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,  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
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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
desconeixenactualment  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 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.
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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.

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

Es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció del present acord:

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.>>

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu de posar el plenari dia dos de maig, i
avui fer una comissió informativa. Hem rebut tres correus electrònics sobre el tema. L'escrit no diu
res  que  no  sigui  lògic.  Demanam  que  els  tècncis  ens informin  de  primera  mà,  a  comissió
informativa.

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

El Sr. Rafel Gelabert demana si hi ha qualque informe del secretari i del tècnic de medi ambient.
Demana si estan contrastades les parts tècniques, que les coses són així com diuen. Hi ha una manca
d'informació. Hi ha moviments de recollida de firmes. És un tema important que ens afecta al terme
de Muro.

El Sr. batle diu que l'Ajuntament va demanar a la Conselleria una reunió informativa i no s'ens ha
contestat. És un avantprojecte. Els usos canviaran a la zona del PORN. Es tracta de donar suport a
que es torni a estudiar.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que la proposta pareix anar a favor
o en contra dels caçadors, si es vota una cosa o l'altra. L'Ajuntament no ha d'actuar en base a un
escrit  dels caçadors,  és necessari  un informe tècnic d'un funcionari  de l'Ajuntament.  Saber què
realment passa. Es podria fer un informe jurídic i presentar altra moció.
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El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que no són al.legacions, és una
esmena a la totalitat. Els caçadors demanen l'esmena dels articles 48, 49 i 50. Ahir varen pactar amb
el director general de biodiversitat l'esmena d'aquets articles, modificar petites paraules dels articles.
El PORN regula els recursos naturals del voltant del parc natural. A l'escrit dels caçadors surten
articles que no hi són a la memòria d'aquest PORN. Intenten confondre a la gent. És una associació
externa que té unes queixes que ja estan solventades, i pactades. Són simples canvis de paraula. Les
ale.legacions no tenen sentit, són per anar a fer mal a la conselleria de medi ambient. No tenim
informació abastament. Si ara s'hi pot caçar, deprés es podrà caçar. Crida l'atenció que quan es va
fer el projecte de camp de golf, l'associació de caçadors no va fer cap al.legació, i ara sí. Hi ha
zones que ho demanen com a reserva de caça, i els hi  han dit que no hi haurà problema. Està
arreglat el tema des de ahir vespre. Han convidat el batle dues vegades, i heu enviat el tècnic de
medi ambient. Hi ha molt mala intenció, es vol fer mal a la conselleria de medi ambient. Si donau
suport, no estau assabentats del que realment passa. És una moció que no diu res, que diu que s'aturi
el PORN. La mesa de diàleg ja està oberta.

El batle procedeix a la lectura de la proposta:

<<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.>>

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS -APIB, diu que és un embull que no
sabem el que demanen.

El batle diu que la proposta és clara.

El Sr. Jaume Payeras diu que el batle no ha anat a cap reunió política, heu enviat al tècnic. Hi ha
demagògia del batle dient que no sap res. El president dels caçadors va dir: “això està arreglat”. Diu
al Sr. Juan Escalas: Pots cridar el president de la becada, i demanar-li? 

El Sr. Jaume Payeras i el Sr. Miquel A. Tortell, abandonen la sessió en aquest moment, essent les
9:00 hores, dient que no volen participar en la votació, perquè “és una manipulació”. 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que és tercermundista. Fa vint-i-sis
dies que el PORN està publicat, i ara ve per via d'urgència, quan hi va haver un ple ordinari fa vuit
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dies.

El batle demana informe al secretari. Diu que avui es retira l'assumpte de l'ordre del dia.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
09:05 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


