
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2021/5
Data: 29 de març de 2021

A les 09:30 hores, es reuneix mitjançant videoconferència el Ple Municipal per efectuar una sessió 
extraordinària amb urgència. 

Assisteixen:

SERRA SASTRE ANTONIO, BATLE
PORQUER TUGORES MIGUEL, 1R. TINENT DE BATLE
BALLESTER BAUZA MARGARITA, 2NA. TINENTA DE BATLE
FORTEZA BENNASAR MARGARITA MARIA, 3RA. TINENTA DE BATLE
PERELLO TRIAS JUANA MARIA, 4TA. TINENTA DE BATLE
SERRA SABATER MARIANO JUAN, REGIDOR
CANTARELLAS TUGORES ANDRES PEDRO, REGIDOR
GELABERT BOYERAS RAFAEL, REGIDOR
MORANTA RIERA BARTOLOME, REGIDOR
PORTELLS SASTRE MARGARITA, REGIDORA
SIQUIER SASTRE MARTI, REGIDOR
TORTELL FRONTERA MIQUEL ANGEL, REGIDOR
RIERA GELABERT MARIA DEL MAR, REGIDORA

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  Francisco  Sabater  Mulet,  i  per  l’interventor
municipal, Sr. José Gómez de la Cruz.

S’inicia la sessió a les 09:30 hores.

1. Ratificació de la urgència de la sessió

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ratifica la declaració de la urgència de la sessió.

2.1. Urbanisme i Obres
2.1.1.  Informe  tècnic  relatiu  a  l’expedient  de  partió  dels  béns  de  domini  públic  marítim
terrestre del tram de costa de uns set-cents (700) metres de longitud de la zona de Es Comú i
Sa Caseta des Capellans (tram 3 de Muro, que inclou la barra arenosa des del límit amb el
terme municipal  de Santa Margalida fins a  les  urbanitzacions),  en el  terme municipal  de
Muro, illa de Mallorca (Illes Balears)    
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ratifica la inclusió del punt dintre de l’ordre del dia.

Atès que el 12/02/2021 (RGE 472, 474 i 476) es va rebre comunicació de  la Demarcació de Costes
en Illes Balears de la tramitació en la Direcció General de la Costa i el Mar del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic l’expedient sobre l’assumpte de referència i sol·licitud
d’informe, escrits, documents i proves que s’estimi convenient.

Atès que el 16/02/2021 es van rebre els plànols de l’expedient en qüestió.

Atès que el 18/02/2021 es va publicar en el BOIB núm. 24 la incoació i informació pública i oficial
de  l’expedient  de  partió,  durant  el  termini  d’UN  MES,  a  fi  que  qualsevol  interessat  pugui
comparèixer en aquest, examinar els plànols de delimitació provisional del domini públic i de les
servituds i formular les al·legacions que consideri oportunes.

Atès  que  el  23/02/2021  es  va  trametre  a  la  Demarcació  de  Costes  en  Illes  Balears  carta  de
disconformitat de la partió proposada i de sol·licitud de documentació, suspensió del termini per a
la formulació de l’informe municipal sol·licitat i ampliació del termini per un major estudi de la
qüestió.

Atès que el 05/03/2021 (RGE 707) es va rebre la documentació sol·licitada i ampliació del termini
en 15 dies.

Atès que el 25/03/2021 el Ple Municipal va prendre els acords següents:

Primer.- L’Ajuntament de Muro defensa el nucli urbà denominat la Caseta dels Capellans,
que va adquirir el 1929 en nom del poble perquè pogués ser una àrea recreativa dels veïnats
i punt de cohesió i esbarjo, com va reconèixer que era el Ministerio pertinent ja a 1963, a
través de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, en què afirmava “que se
respeten  las  servidumbres  y  ocupaciones  actualmente  existentes:  “Caseta  des  Capellà”;
casetas usufructuadas por vecinos de Muro.”

Segon.- L'Ajuntament de Muro acorda dirigir-se al Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico, sol·licitant la NO INCLUSIÓ de la zona denominada "La Caseta dels
Capellans" al DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE.

Tercer.- L'Ajuntament de Muro sol·licita igualment al Ministeri competent que, atès que la
zona té la qualificació de sòl urbà per consolidació amb anterioritat a la promulgació de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol de 1988, de Costes, se li apliqui una servitud de protecció de 20
metres.

Vist el document següent:
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«Informe técnico al deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa zona Es
Comú y Ses Casetes des Capellans, término municipal de Muro Costas ref. DES01/08/07/0003-
DES10/01» de data març de 2021, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Pablo Arturo
Santisteban Chavarri i per l’arquitecte Sr. José Bonilla Villalonga.
  

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar l’«Informe técnico al deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de
costa  zona  Es  Comú  y  Ses  Casetes  des  Capellans,  término  municipal  de  Muro  Costas  ref.
DES01/08/07/0003-DES10/01» de data març de 2021, redactat per l’enginyer de camins, canals i
ports Sr. Pablo Arturo Santisteban Chavarri i per l’arquitecte Sr. José Bonilla Villalonga.

Segon.  -  Trametre els  esmentats  documents  a  la  Demarcació  de  Costes  en  Illes  Balears  i  a  la
Direcció  General  de  la  Costa  i  el  Mar  del  Ministeri  per  a  la  Transició  Ecològica  i  el  Repte
Demogràfic.

Les intervencions dels regidors i regidores es troben recollides dins un fitxer d'àudio i vídeo, que es
publica a la pàgina web de l’Ajuntament juntament amb la present acta.

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=tLDvrOcUHEg

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
10:00 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran el batle i el
secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


