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Presentació
L’acabament del projecte de restauració d’hàbitat al prat de Can Cullerassa i l’obertura d’un
itinerari per al públic en general en aquest indret són les fites més importants assolides en la gestió
de s’Albufereta des que es va declarar reserva natural. La conjunció de les voluntats polítiques amb
una entitat amb capacitat per finançar el projecte ha fet possible complir amb l’objectiu ja establert
al Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de retirar els residus de construcció i demolició acumulats
en aquest antic abocador dins els límits del que ara és la reserva natural.
D’altra banda, la formalització de vuit convenis de col·laboració amb propietaris de l’espai natural
protegit indica també un canvi de cicle en l’estil de gestió, més propera a les persones que tenen
finques dins la reserva natural i als visitants que volen conèixer-la sense generar molèsties.
I, encara que aparentment menys important, és també rellevant que la Junta Rectora de
s’Albufereta hagi aprovat el seu Reglament de règim intern, atès que amb aquesta eina es dóna
solidesa al funcionament regular i ordinari d’aquest òrgan de participació dels agents socials de la
comarca.

Carolina Encinas Redondo

Directora de la Reserva Natural de s’Albufereta
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1. Gestió de la Reserva Natural de
s’Albufereta
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Òrgan de gestió
Espais de Natura Balear és una empresa pública que depèn de la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat i que gestiona la Reserva Natural de s’Albufereta. Durant els primers mesos de l’any

2010 els càrrecs han estat ocupats per les persones que s’indicaven a la memòria de gestió
2009, però la resta de l’any els càrrecs han estat ocupats per les següents persones.
President d’Espais de Natura

Hble. Sr. Gabriel Vicens Mir

Vicepresident

Il·lm. Sr. Vicens Vidal Matas

Director d’Espais de Natura

Sr. Francesc Aguiló Capellà

Secretària d’Espais de Natura

Sra. Margalida Aguiló Estrany

Junta Rectora de la Reserva natural
La Junta Rectora és l’òrgan de participació dels distints agents socials vinculats a la Reserva
natural. Els membres que l’han composta durant el 2010 són:
1

President

Sr. Francesc Moll Marques
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Vicepresident

Sr. Vicens Vidal Matas
Director general de Biodiversitat
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Secretària

Sra. Carolina Encinas Redondo
Directora de la reserva natural de
s’Albufereta

4

Representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca

Sra. Patrícia Arbona Sánchez
Directora general de Pesca

5

Representant de la Conselleria d’Educació i Cultura

Sr. Miquel Perelló Oliver
Director
general
d’Innovació
Formació del Professorat

i
i

6

Representant de la Conselleria de Turisme

Director general d’Ordenació
Planificació Turística

7

Representant del Consell Insular de Mallorca

Sra. Caterina Amengual Morro

8

Representant de l’Ajuntament d’Alcúdia

Sra. Margalida Jaume Villalonga
Regidora de Medi Ambient, Patrimoni
i Política Lingüística

9

Representant de l’Auntament de Pollença

Sr. Jaume Plomer Salas
Regidor de Medi Ambient

10

Representant dels propietaris dins la RN (I)

Sra. Rafaela Vila Jaume

11

Representant dels propietaris dins la RN (II)

Sra. Sebastiana Reinés Tugores
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12

Representant de propietaris de la perifèria de protecció

Sr. Nicolàs Siquier Virgós

13

Representant de la UIB

Sr. Gabriel Moya Niell

14

Representant de la Cooperativa Agrària de Pollença

Sr. Antoni Riusech Serra

15

Representant de la Societat de Caçadors d’Alcúdia

Sr. Jaume Buades Beltran

16

Representant de la Societat de Caçadors de Pollença

Sr. José Luis Pons Cifre

17

Representants d’associacions balears de conservació de
la naturalesa (ONG) (I)

Sr. Miquel Àngel March

18

Representants d’associacions balears de conservació de
la naturalesa (ONG) (II)

Sr. Damià Vicens

19

Representant dels agents turístics

Sra. M. José Aguiló Cerdà

20

Representant dels sindicats

Sra. Raquel Hernández Adrián

21

Cap del Departament de la DG de Biodiversitat

Sra. Catalina Massutí Jaume

22

Cap del Servei d’Espais Naturals

Sra. Catalina Canals Gili

23

Expert en temes de conservació de la naturalesa (I)

Sr. Biel Perelló

24

Expert en temes de conservació de la naturalesa (II)

Sr. Pere Tomás

25

Representant de l’Administració Central

Sra. Ana Mª Garcia Vallejo

Equip de gestió
El personal adscrit a la Reserva Natural de s’Albufereta durant el 2010 ha estat una directora
conservadora i una vigilanta (d’agost a desembre).
A part d’això, hi ha personal no adscrit a la reserva natural que també fa feines que aquesta li
encarrega. Així doncs, la brigada de conservació d’Espais de Natura Balear ha fet feines bàsiques de
manteniment i conservació a s’Albufereta. Es tracta d’una brigada que treballa als distints espais
naturals protegits de Mallorca.
També l’educadora ambiental del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca dedica part de la seva
activitat a la Reserva Natural de s’Albufereta.
De la mateixa manera, l’agent de medi ambient destinat al municipi de Pollença s’encarrega de la
vigilància ambiental del territori de s’Albufereta i la perifèria de protecció (caça, abocaments,
control d’incendis, etc.).

Directora de la Reserva Natural de s’Albufereta
Sra. Carolina Encinas Redondo
Vigilanta de la Reserva Natural de s’Albufereta
Sra. María del Carmen Morata Blanco (d’agost a desembre)
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2. Despeses del 2010
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Despeses del 2010
La inversió directa efectuada a s’Albufereta durant l’any 2010 ha estat la més elevada des que es va
declarar reserva natural. Concretament, s’hi han invertit 306.083,84 euros (sense comptabilitzar la
inversió de les subvencions ni les depeses de personal), dels quals 222.712,66 euros han estat
finançats per l’Obra Social “la Caixa” i 10.440 euros per l’empresa pública Abaqua. La inversió de
l’Obra Social “La Caixa” s’ha repartit entre les actuacions de restauració d’hàbitats a Can Cullerassa
(199.937,92 €), la contractació d’una brigada de manteniment formada per persones en risc
d’exclusió social (21.500 €) i l’edició d’un nou fullet d’informació general de s’Albufereta (1.274,74
€). Abaqua ha finançat la creació d’un vídeo sobre els valors de la reserva natural.

Evolució de la inversió real a la Reserva Natural de s’Albufereta (2003-20010) sense
comptabilitzar despeses de personal ni subvencions.

Per àrees de gestió, la despesa i el percentatge d’execució es mostren a la taula següent:
Àrea de gestió

Despesa del 2010 Programat el 2010 % d’execució

Conservació

199.937,92 €

414.000,00 €

48%

Desenvolupament socioeconòmic

18.934,71 €

20.200,00 €

94%

Ús públic

45.688,76 €

34.542,00 €

132%

Investigació i seguiment

17.653,10 €

24.300,00 €

73%

Manteniment

23.432,94 €

24.500,00 €

96%

Administració

436,41 €

2.000,00 €

22%

306.083,84 €

519.542,00 €

59%

Total

Les inversions i el percentatge d’execució de cada una de les entitats que finançaven la reserva són
els que hi ha a continuació:
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Espais de Natura Balear
Obra Social “La Caixa”
Abaqua
Global

Despesa del 2010 Programat el 2010
72.931 €
87.602 €
222.713 €
221.500 €
10.440 €
210.440 €
306.084 €
519.542 €

Diferència % d’execució
14.671 €
83%
–1.213 €
101%
200.000 €
5%
59%

El desajust més gran entre despesa programada i efectuada correspon al projecte de 200.000
euros, que segons la planificació havia d’executar Abaqua i que finalment no s’ha dut a terme.
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3. Actuacions
3.1. Àrea de gestió per a la conservació
3.2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic
3.3. Àrea d’ús públic
3.4. Àrea d’investigació i seguiment
3.5. Àrea de participació
3.6. Àrea de manteniment
3.7. Àrea de vigilància
3.8. Àrea d’administració
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3.1. Àrea de gestió per a la
conservació
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Control d’espècies al·lòctones
En el transcurs de l’any, s’ha desbrossat manualment i unes quantes vegades el focus detectat de
lligabosc japonès (Lonicera japonica) i també s’han retirat manualment les llavors i els peus de
penniset (Pennisetum villosum). El focus de Lonicera japonica té una resistència molt considerable
al desbrossament, per tant caldrà aplicar tractaments successius en el futur i segurament aplicar-hi
metodologies mixtes fins a aconseguir-ne l’eradicació completa.
Pennissetum villosum és una amenaça potencial per a s’Albufereta, atès que hi ha antecedents a
altres espais naturals protegits de l’Estat espanyol de ràpida expansió d’aquesta espècie i elevada
persistència en el medi. Durant el 2010, se n’ha localitzat un nou focus a la platja de Llenaire, fora
dels límits de la Reserva Natural de s’Albufereta, però perillosament proper si es té en compte la
gran capacitat de dispersió d’aquesta espècie. En aquest sentit, s’han notificat al Servei de
Protecció d’Espècies les noves ubicacions d’aquesta espècie detectades en les proximitats de l’espai
natural protegit.

També s’han retirat peus de Carpobrotus sp. de llocs on ja s’havien fet tasques de control d’aquesta
espècie.

Gestió de la vegetació
Durant l’any 2010, s’ha fet una actuació de
millora d’hàbitats que ha consistit en el
desbrossament
de
la
vegetació
d’aproximadament una hectàrea en un punt
on la cobertura vegetal era molt densa i
homogènia i els transsectes del seguiment
d’aus indicaven que gairebé no hi havia
espècies que fessin servir aquest indret. Amb
aquesta actuació, es pretén generar un mosaic
de vegetació en diferents etapes de
desenvolupament, alhora que s’afavoreix la
biodiversitat.
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D’altra banda, també s’ha plantat una línia de tamarells entre el camí i la llacuna de sa Barcassa que
en créixer crearà una pantalla visual que donarà tranquil·litat a l’ornitofauna de la llacuna.

Rehabilitació d’hàbitat a Can Cullerassa
El 2010, s’ha dut a terme la segona fase del projecte de rehabilitació d’hàbitat a Can Cullerassa.
Durant l’any s’han retirat del lloc 12.320 m3 de material de rebliment (17.863 tones de material
d’excavació i enderrocs), de manera que s’ha generat una superfície d’aigua d’uns 4.483 m2 i un
lliser d’uns 4.176 m2, que se sumen a les zones ja recuperades l’any passat.
El finançament del 2010 per part de l’Obra Social “la Caixa” en aquesta actuació ha estat de
200.000 euros.
Un grup de quinze persones en risc d’exclusió social han fet tasques forestals diverses per millorar
l’estat general del lloc una vegada retirats els enderrocs i el material de rebliment. Concretament,
han fet una repoblació d’aproximadament mil plantes (Tamarix galica i Tamarix canariensis) per
revegetar la zona i una intensa tasca de retirada de plantes exòtiques invasores a la parcel·la
(Agave, Yucca, Phoenix, Loricena japonic, Pennissetum villossum, etc). Finalment, han deixat
preparat un itinerari circular (va ser necessari un desbrossament previ) per crear un camí accessible
per a futures visites educatives i ornitològiques al prat de Can Cullerassa.
Com a resultat global de les feines fetes entre el 2009 i el 2010, tenim uns 10.000 m2 de superfície
d’aigües lliures guanyades a terreny abans reblit i 5.900 m2 de nous llisers al prat de Can Cullerassa.
El lloc és ara un hàbitat d’interès comunitari prioritari. La zona ja és freqüentada per algunes
espècies, com l’arner o blauet (Alcedo atthis), el picaplatges gros (Charardrius hiaticula) o el camaroja (Tringa totanus). Les actuacions han estat especialment beneficioses per a l’avisador
(Himantopus himantopus) perquè han afavorit que durant la primavera del 2010 set parelles es
reproduïssin a la zona. També el picaplatges camanegre (Charadrius alexandrinus) ha establert un
nucli reproductor a l’hàbitat restaurat i tres parelles reproductores de picaplatges petit (Charadrius
dubius) han trobat hàbitat adient per criar a la zona rehabilitada.

Finançament

Obra social “La Caixa”

Espais de Natura Balear

Any 2009

120.000 €

52.005 €

Any 2010

200.000 €

11.459,84 € (pantalles visuals i observatoris)

Total per entitat

320.000 €

63.465 €

TOTAL

383.465 €
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Durant les obres del 2010

Després de les obres

Zona d’abocament nord abans de les actuacions de retirada de fems i rebliment.

Zona d’abocament nord després de les actuacions de retirada de fems i rebliment.
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Abans de retirar els enderrocs i el material de rebliment.

Retirada d’enderrocs i rebliments.

Fotografia aèria durant les obres de l’any 2010 per recuperar l’aiguamoll a l’abocament nord.
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d’inversions als espais de rellevància ambiental per als anys 2009 i 2010 preveuen per a
s’Albufereta un finançament fins al 70% si es tracta d’actuacions encaminades a la instal·lació de
sistemes de depuració d’aigües residuals (el finançament ordinari d’activitats és de fins al 50%).

3.2. Àrea de desenvolupament
socioeconòmic

16

Convenis de col·laboració
Durant l’any 2010, s’han formalitzat vuit convenis de col·laboració entre Espais de Natura
Balear i diversos propietaris de la Reserva Natural de s’Albufereta per habilitar dos itineraris per
al públic en general (un al municipi d’Alcúdia i un altre al de Pollença) que travessen finques de
titularitat privada.
Aquests convenis fan viable un ús públic moderat i un acostament respectuós a la reserva sense
que es malmetin els interessos dels propietaris.

Subvencions per a inversions als espais de
rellevància ambiental
En relació amb la convocatòria de subvencions publicada en el BOIB núm. 160, de 31 d’octubre
de 2009 (bases publicades al BOIB núm. 96, de 25 de juny de 2005, modificades en el BOIB
núm. 144, de 3 d’octubre de 2009), s’han tramitat els expedients corresponents a les
sol·licituds presentades a la reserva. Del total de 45 sol·licituds, cinc varen ser denegades per no
esmenar deficiències o per desestiment de la persona interessada, i tres són beneficiaris que
s’acullen a la convocatòria anterior a aquesta perquè no havien pogut executar en el termini
establert les actuacions projectades.
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3.3. Àrea d’ús públic
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Programa d’interpretació ambiental
A part d’oferir visites guiades per al públic en general (grups de 15-20 persones), les activitats
ofertes als centres educatius han estat les següents:
Vet aquí el que he trobat!
Primer cicle de primària
Els objectes que es troben a la platja de sa Marina són el motiu per explicar com funciona
l’ecosistema i quins són alguns dels impactes que l’afecten.
Descobreix les plantes de la sal i els ocells de l’aigua
Segon cicle de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i escola d’adults
Només algunes plantes poden viure a la vorera de la mar i amb aigües salabroses. En aquesta
visita s’expliquen les característiques del salobrar, el tamarellar i la vegetació dunar. També
s’aprofita la visita per observar alguns dels ocells que necessiten llocs amb aigua com
s’Albufereta per poder viure.
Volta en bicicleta
ESO, batxillerat, cicles formatius i escola d’adults
En una volta en bicicleta a la reserva s’ofereix una visió de conjunt del que significa s’Albufereta
dins l’entorn de la badia de Pollença. Fàcilment es pot comprendre quina ha estat la
importància d’aquesta zona humida al llarg del temps.

Amb aquesta oferta, durant l’any 2010 un total de 98 escolars han fet itineraris interpretatius a la
reserva per conèixer-ne els valors naturals i la importància que té. També s’ha fet una visita guiada
per al públic en general (21 participants).
Concretament, les visites escolars han estat:
•

El 31 de març de 2010, 40 alumnes del CEIP Migjorn de Calvià han visitat la reserva.
Prèviament, l’educadora ambiental havia fet una xerrada al centre escolar sobre l’espai
natural.

•

El dies 14 i 15 d’abril de 2010, han visitat s’Albufereta 37 alumnes de primer d’ESO de l’IES
Port de Pollença. Prèviament, l’educadora ambiental havia fet una xerrada al centre escolar
sobre la reserva.

•

El 9 de novembre de 2010, 21 alumnes del centre Joan Taix de sa Pobla han visitat
s’Albufereta.
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Programa comarca
S’han elaborat i s’han preparat dues agendes d’activitats (primavera-estiu i tardor-hivern). En total,
han participat 263 persones a les activitats organitzades, que han estat les següents :

Data de l’activitat

Tipus d’activitat

Nre. d’assistents

22/01/2010

Conferència: «Toponímia de s’Albufereta», a la Biblioteca
Can Torró a Alcúdia

9

29/01/2010

Cicle de documentals ambientals: Nómadas del viento, al
Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya (Pollença)

15

05/02/2010

Xerrada sobre els usos tradicionals a s’Albufereta, al
Centre Guillem Cifre de Colonya a Pollença

32

26/02/2010

Cicle de documentals ambientals: Home, a la Biblioteca
Can Torró a Alcúdia

9

23/03/2010

Passejada per conèixer les orquídies de s’Albufereta

14

23/04/2010 i
24/4/2010

Curs teoricopràctic sobre l’avifauna de s’Albufereta i la
migració

8

15/05/2010

Taller infantil de posidònia a la platja

6

21/5/2010,
22/5/2010 i
23/5/2010

Trobada d’ecologia i salut, a les instal·lacions
d’agroturisme de Can Cap de Bou (Pollença)

7
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12/06/2010

Visita guiada per conèixer s’Albufereta

16

19/06/2010

Taller sobre papallones, a la Biblioteca Can Torró
(Alcúdia)

10

11/09/2010

Descobreix el món dels ocells. Visita guiada al Centre de
Turisme Ornitològic de la Gola i demostració
d’anellament de petits aucells

28

17/09/2010

Xerrada: «Ecoturisme: una nova visió per un món
sostenible», a la Biblioteca Can Torró Alcúdia

14

09/10/2010

Taller d’iniciació a l’horticultura ecològica amb visita a un
petit hort: «Vull tenir el meu propi hort ecològic
familiar!»
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25/09/2010 i
2/10/2010

Visita guiada per un ornitòleg a la reserva

18

19/10/2010

13/11/2010

17/12/2010

Conferència: «Efecte de la declaració de la reserva sobre
la població d’aus de s’Albufereta», a la Biblioteca Can
Torró
«Entre tots feim un pòster biodivertit», taller de
manualitats per crear un gran collage sobre la
biodiversitat, a la Biblioteca Can Torró d’Alcúdia
Presentació del vídeo de la Reserva Natural de
s’Albufereta, al Club Pollença

5

24

25

Publicacions
Durant l’any 2010, s’han preparat els continguts d’un nou fullet d’informació general de la Reserva
Natural de s’Albufereta i se n’han imprès 2.500 exemplars en cada un dels quatre idiomes editats.
El finançament ha estat a càrrec de l’Obra Social “La Caixa”, encara que aquesta despesa no estava
prevista inicialment al Programa anual d’execució del 2010.

Producció audiovisual
S’ha preparat un vídeo divulgatiu de quinze minuts sobre els valors de la Reserva Natural de
s’Albufereta. Es tracta de material audiovisual bàsic per als educadors ambientals que es farà servir
abans del dia de l’excursió als centres escolars que vulguin visitar s’Albufereta.

Instal·lació de pantalles visuals
Una vegada que han acabat les tasques de restauració d’hàbitat al prat de Can Cullerassa, s’ha
habilitat un itinerari de curt recorregut per visitar el lloc i, finalment, s’han instal·lat observatoris i
pantalles visuals de fusta i canyes perquè la visita generi les mínimes molèsties a l’ornitofauna a la
zona d’aigües lliures.
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Espai web
La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ha habilitat un lloc al web oficial del Govern de les Illes
Balears:
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=138143.
Aquest espai consta d’informació bàsica sobre els espais naturals protegits de les Illes, entre els
quals s’inclou la Reserva Natural de s’Albufereta. Això, a banda de l’espai web ja creat i dedicat als
espais naturals protegits de les Illes Balears al domini www.espaisnaturals.cat.

Senyalització
S’han instal·lat 19 senyals que s’ajusten al manual normalitzat d’Espais de Natura Balear i s’ha
retirat la senyalètica antiga. També s’han fet sis senyals mòbils i vint de senyalització de la franja de
seguretat de caça, que estan pendents d’instal·lar.
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3.4. Àrea d’investigació i seguiment
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Seguiment naturalístic
Un any més, durant el gener s’ha fet el cens d’aus d’aquàtiques hivernants que s’elabora de forma
coordinada amb el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca.
Amb els resultats obtinguts, juntament amb els resultats de què disposa la reserva dels darrers 10
anys, s’ha fet una anàlisi estadística acurada de la tendència a s’Albufereta. Els resultats d’aquesta
anàlisi s’han publicat a l’article «Efectos de 10 años de protección de s’Albufereta y consecuencias
de la gestión sobre la población de aves acuáticas en invierno en s’Albufera y s’Albufera de
Mallorca», que ha aparegut a l’Anuari Ornitològic de Balears 2009 (volum 24), i que també s’han
recollit a la Memòria final de treball naturalístic 2010 de s’Albufereta.

Els resultats obtinguts indiquen de quina manera la protecció de s’Albufereta, amb l’exclusió de
l’activitat cinegètica a tota l’àrea de reserva, ha implicat indiscutibles efectes positius sobre la
població d’aus aquàtiques a l’hivern, i mostren la importància del seguiment de l’avifauna com a
indicador de les mesures correctores dins aquest tipus d’ecosistemes. S’hi destaca la importància
que té la continuïtat d’un sistema de monitoratge de l’avifauna a la reserva a l’hora d’avaluar la
resposta de l’espai amb vista a futures mesures de gestió.
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Els resultats del període 2000-2010 assenyalen un important increment generalitzat dels efectius
des de la declaració de la reserva (en vuit espècies hi ha un increment fort, en una espècie un
increment moderat i en tres espècies una evolució incerta).

Anas crecca és l’espècie que ha experimentat un augment més pronunciat durant el període 20002010; això no obstant, també s’ha incrementat notablement la presència d’Anas clypeata i Anas
plathyrhynchos a s’Albufereta durant el període 2000-2005 .
Per grups, els anàtids i les fotges han mostrat una evolució anual correlacionada, amb una resposta
molt ràpida a la protecció de la reserva i amb un assoliment de valors màxims durant els anys 2004 i
2003 respectivament. Posteriorment, ambdós grups han sofert un descens especialment important
durant el període 2007-2008, amb recuperació dels seus efectius durant els dos darrers anys de la
dècada. No s’ha trobat correlació significativa entre la resta de grups estudiats: els limícoles,
després d’una ràpida resposta positiva a la protecció i un posterior descens (que arriba al seus
mínims el 2004), han mantingut una tendència a l’increment, més marcat des del 2008. Corpetasses
i ardèids mantenen modestes variacions anuals amb tendència a l’increment.
A més, el 2010 s’ha continuat la tasca de seguiment de l’ornitofauna mitjançant la tècnica de
transsectes en banda quinzenals, i de manera complementària s’ha posat en pràctica una
metodologia pilot de mostreig amb reclam per obtenir unes dades de més qualitat en l’estudi
d’algunes espècies. La reproducció de les aus terrestres més comunes a la reserva ha estat
analitzada amb el programa DISTANCE, a fi d’obtenir estimes d’abundància objectives.
Els resultats del seguiment de l’ornitofauna a la reserva evidencien un cert increment de la riquesa
per comparació a la de l’any 2009. Destaca especialment l’increment de reproductores en tres
espècies; la cria de la gavina (Larus michahellis) es considera accidental. Pel que fa a l’èxit
reproductor de la griseta (Anas strepera) i el becvermell (Netta rufina), es pot explicar per uns
nivells hídrics estivals inusualment alts a causa de les abundants pluges primaverals.
Complementàriament, s’han recopilat dades sobre altres grups, com els fongs macroscòpics, els
mamífers o els amfibis i rèptils, cosa que ha donat informació nova per poder fer una actualització
rellevant del Catàleg de Biodiversitat de la Reserva.
Fins a l’any 2009, en els arxius de la reserva no es disposava de cap registre documentat sobre el
regne fungi en l’àmbit de s’Albufereta. Per això, durant l’any 2010 s’ha començat a recopilar
informació de camp per cobrir parcialment aquesta llacuna de coneixement. S’han trobat un total
de tretze espècies de bolets de tres famílies diferents i totes de la classe dels basidiomicets. També
s’han recollit mostres d’altres vuit espècies, la identificació de les quals per part dels experts en la
matèria està pendent.
25

Altrament, atesa la manca total de citacions prèvies en els arxius de la reserva sobre papallones
diürnes (ropalòcers), s’ha fet un esforç addicional per recopilar informació d’aquest grup
mitjançant el protocol BMS, que es basa en la recollida de dades amb transsectes.
Així doncs, durant el 2010 s’ha elaborat un estudi pilot amb un total de catorze recorreguts per
l’entorn de s’Albufereta que han detectat la presència de denou espècies de ropalòcers que
pertanyen a quatre famílies diferents.

I, de la mateixa manera que l’any 2009, el grup d’investigadors de The Albufera International
Biodiversity Group (TAIB) ha dedicat, de forma totalment desinteressada, una jornada de treball a
identificar els lepidòpters nocturns capturats mitjançant trampa de llum en un únic mostreig
durant el mes de juny, per tal d’ampliar el Catàleg de Biodiversitat de s’Albufereta.
Finalment, durant el 2010 s’ha constatat la presència de les sis espècies de quiròpters
(ratapinyades) descrites en anys anteriors i s’han citat dos nous tàxons, fet que suposa actualitzar
l’inventari de quiròpters, amb vuit espècies de tres famílies distintes:

Rhinolophus hipposideros
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus kuhlii
Hypsugo savii
Myotis capaccinii
Tadarida teniotis
Miniopterus schreibersii

Estudi sobre Charadrius alexandrinus
Les poblacions d’aquest petit limícola estan en retrocés en diversos països europeus, fins i tot han
desaparegut de països com Noruega, Regne Unit i Suècia. A les illes Canàries la seva població
reproductora ha experimentat un descens dràstic. A les Balears pareix que les seves poblacions
estan estables, malgrat que en el passat haguessin perdut localitats de cria al litoral. A Mallorca,
bona part del contingent reproductor està localitzat al Salobrar de Campos, al Parc Natural de
s’Albufera i a la Reserva Natural de s’Albufereta.
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Segons l’estudi fet durant el 2010, es pot concloure que:
1. La població reproductora del picaplatges menut a la Reserva Natural de s’Albufereta es
manté estable respecte a les poblacions estimades el 1995 i el 2005. El total de parelles
reproductores localitzades a la platja ha estat d’onze, de les quals vuit són de nidificació
segura i tres de nidificació probable.
2. S’ha detectat una important disminució en el nombre de parelles nidificants a la zona des
Grau que possiblement s’hagin desplaçat a la zona de Can Cullerassa. A la zona des Grau
només s’ha detectat una parella de nidificació probable. Els resultats suposen replantejar la
situació detectada el 2005, quan en aquesta localitat es varen identificar quatre parelles
(dues de segures i dues de probables). L’abandó d’aquest àrea de cria pot explicar-se per un
increment de l’ús recreatiu i esportiu d’aquest tram de platja, possiblement a causa d’ús
intensiu elevat per part dels practicants de surf d’estel, que el fan servir per muntar-hi les
veles.
3. La platja de Can Cullerassa alberga quasi la totalitat del contingent reproductor del
picaplatges camanegre de la reserva natural, amb vuit parelles segures i dues de probables.
4. S’ha comprovat, una vegada més, que el principal factor d’amenaça per a la població
nidificant són les molèsties humanes.
5. Tots els nius localitzats de picaplatges camanegre, així com els territoris de les parelles
probables, eren dins l’àrea del tancament. Els resultats evidencien que el tancament del
sistema dunar de la Reserva Natural de s’Albufereta ha permès atenuar notablement les
molèsties humanes, sobretot perquè disminueix considerablement les probabilitats de
trepitjar-ne els nius, cosa que té repercussions positives sobre les poblacions reproductores
d’aquesta espècie.
6. La presència de cans a lloure a la platja representa una seriosa amenaça per a aquesta
espècie.
Durant el transcurs de l’any, i emmarcat dins les tasques
d’aquest estudi, s’han anellat tres adults amb els codis
d’anella següents:do
T-56354 NG/AZ,AM
T-56355 AM/NG,AZ
T-56356 AM/RO,RS
(NG: negre; AZ: blau; AM: groc; RO: vermell; RS: rosa)
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Estudi sobre la toponímia de s’Albufereta
Per contribuir a la conservació i la divulgació del patrimoni cultural que constitueixen els topònims
tradicionals de s’Albufereta i el seu entorn, s’ha redactat un estudi sobre la toponímia de
s’Albufereta. Concretament:
a) S’han compilat tots els topònims que apareixen en documents antics i mapes, i en general la
informació de caràcter documental a l’abast o ja publicada.
b) S’ha fet un recull de noms aconseguits en entrevistes a persones que tenen o han tengut
contacte amb s’Albufereta, hi han viscut, hi han treballat o hi treballen, en són propietaris o han
tengut llogades les seves terres.
c) S’han fixat sobre un mapa a escala 1: 5.000 els noms de lloc recollits.
d) S’ha descrit breument cada topònim, i s’hi han incorporat informacions ja publicades sobre cada
indret.
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3.5. Àrea de participació
1.Autoritat de gestió, Junta Rectora
/Patronat, Equip de Gestió del
parc/reserva/ de gestió
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Junta Rectora
La Junta Rectora s’ha reunit el 28 de setembre de 2010, i ha aprovat el seu Reglament de règim
intern, que s’annexa a aquesta memòria. També ha informat favorablement sobre la memòria
d’actuacions del 2009 i el Programa anual del 2010.

Voluntariat
Durant l’any 2010, un grup de 10 voluntaris de l’Associació S’Alzina ha fet una jornada dedicada a
tasques de neteja del litoral a la Reserva Natural de s’Albufereta.

30

3.6. Àrea de manteniment
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La brigada de conservació d’Espais de Natura Balear (que fa tasques als distints espais naturals
protegits de Mallorca) ha dedicat un total de 28 dies (76 jornals) a tasques de la Reserva Natural de
s’Albufereta.

Brigada de reinserció social
Una brigada constituïda per sis persones en risc d’exclusió social ha fet feina a la Reserva Natural de
s’Albufereta i ha dedicat atenció especial a mantenir en bon estat la franja litoral. L’Obra Social “La
Caixa” ha finançat amb 21.500 euros les tasques d’aquesta brigada.
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3.7. Àrea de vigilància
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D’agost a desembre, s’ha contractat una vigilanta per intensificar la vigilància a la reserva, sobretot
a la franja litoral. La tasca que ha fet s’ha centrat majoritàriament a informar els usuaris de la platja
perquè fessin una visita respectuosa amb la reserva i garantir així la regeneració natural de la
vegetació dunar.
A més, l’agent de medi ambient encarregat de la vigilància de la reserva ha continuat les seves
tasques de vigilància i inspecció del territori dins la planificació establerta per la Conselleria de Medi
Ambient i Mobilitat.
El nombre d’actes de denúncies que s’han estès durant l’any 2010 ha estat de dotze, de les quals
cinc han estat per incompliment de normativa urbanística i/o d’ordenació territorial, quatre per
incompliment de normativa de residus, una per incompliment de la normativa de pesca i una per
abandó de vehicle motoritzat.
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3.8. Àrea d’administració
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Gestió administrativa general de la reserva
La tasca administrativa durant l’any 2010, tal com ja va succeir durant el 2009, ha estat força
intensa a causa de la tramitació en curs dels expedients de subvencions (convocatòria del 2009) i de
la formalització dels convenis de col·laboració.
Com es pot comprovar en el gràfic, l’any 2010 ha estat el segon any consecutiu amb el nombre més
elevat d’informes tècnics emesos des que s’Albufereta es va declarar reserva natural.

Equipaments
L’oficina administrativa de la reserva continua ubicada al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, a
la carretera d’Alcúdia-Artà, Pont dels Anglesos (Muro), telèfon 971 89 22 50 i fax 971 89 21 58.
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Annex: Reglament de règim intern de la Junta
Rectora de la reserva natural de s’Albufereta
Article 1
Naturalesa
La Junta Rectora de la reserva natural de s'Albufereta, a la qual es refereix l'article
4 del Decret 121/2001, de 19 d'octubre, pel qual es declara s’Abufereta com a
reserva natural és un òrgan col·legiat consultiu que col·labora amb Espais de
Natura Balear, a la qual queda adscrita a efectes administratius tot i que no
participa de l’estructura jeràrquica d’aquesta.
Funcions
Exercirà les funcions que li atribueix l’article 4 del Decret 121/2001, de 19
d'octubre que són:
a) Assessorar la Conselleria de Medi Ambient en la gestió de la reserva natural.
b) Informar, amb caràcter previ, el Pla rector d’ús i gestió i les seves revisions, els
plans anuals i els projectes o propostes que no s’hi prevegin i que afectin
s’Albufereta, i també les memòries anuals.
c) Vetllar per la conservació de la zona i per l’aplicació correcta de les disposicions
que l’afecten.
d) Establir, aprovar i modificar el seu propi reglament.
e) Impulsar les mesures de foment per al desenvolupament socioeconòmic
sostenible de l’entorn de la reserva natural.
f) Promoure estudis, investigacions, activitats educatives i culturals relacionades
amb l’àmbit de la reserva natural, i promoure la divulgació dels
resultats.
g) Qualsevol altra funció que sigui necessària per al compliment d’aquest
Decret i que no estigui atribuïda a altres òrgans i administracions públiques.
Normativa aplicable
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Es regirà pels preceptes continguts dins el Decret 121/2001, de 19 d'octubre, de
declaració de la Reserva, pel present Reglament de regim intern, pels articles 22 i
següents de la de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i les disposicions
legals que li siguin d'aplicació.
Article 2
Seu
La Junta Rectora tendra la seva seu a l'illa de Mallorca. Les reunions d'aquesta
poden convocar-se en el lloc que en cada cas es determini.
Article 3
Membres de la Junta Rectora
a)
Composició. La composició de la Junta Rectora és la assenyala el Decret
121/2001, de 19 d'octubre, en el seu article 5, és a dir:
- El president, nomenat pel conseller de Medi Ambient.
- El vicepresident, que serà el director general de Biodiversitat.
- Un representant de cadascuna de les conselleries següents: Agricultura i
Pesca; Educació i Cultura; i Turisme.
- Un representant del Consell Insular de Mallorca.
- Un representant de l’Ajuntament d’Alcúdia.
- Un representant de l’Ajuntament de Pollença.
- Quatre representants dels propietaris, escollits per ells i d’entre ells
mateixos, dos de la zona de reserva natural, un de la perifèria de protecció i
un de les finques de la reserva natural que hagin subscrit convenis amb la
Conselleria.
- Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
- Un representant de la Cooperativa Agrària de Pollença.
- Un representant de la Societat de Caçadors d’Alcúdia i un representant de
la Societat de Caçadors de Pollença, elegits entre ells mateixos per les seves
juntes directives.
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- Dos representants de les associacions balears de conservació de la
naturalesa, a proposta conjunta de totes aquelles que figuren en el Registre
d’Organitzacions No Governamentals dedicades a la conservació de la
naturalesa, aprovat pel Decret 13/1993, d’11 de febrer.
- Un representant dels agents turístics amb més incidència dins l’entorn de la
reserva natural, designat per la Mesa de Diàleg Social.
- Un representant dels sindicats, designat per la Mesa de Diàleg Social.
- El cap del Departament de la Direcció General de Biodiversitat.
- El cap del Servei d’Espais Naturals.
- Dos experts en temes de conservació de la naturalesa, nomenats pel
conseller de Medi Ambient.
- El secretari, que és el director conservador de l’espai protegit.
En cas que en el municipi d’Alcúdia es constituís una cooperativa agrària, aquesta
tindrà dret a un representant.
Atesa la importància de s’Albufereta, el conseller de Medi Ambient convidarà la
Delegació del Govern a nomenar un representant de l’Administració Central.
b)
Elecció dels membres i termini del càrrecs. Els vocals no nats de la Junta ho
són per períodes de quatre anys, llevat que el seu nomenament estableixi el contrari
o siguin cessats. També podran ser reelegits o confirmats en el seu nomenament
per igual període.
Article 4
La Comissió Permanent
Està composta pels membres que determini la majoria absoluta del Ple, amb un
màxim de 10 membres.
Article 5
Renovació de càrrecs
Cada 4 anys es sol·licitarà als Organismes i Entitats representants a la mateixa la
ratificació o renovació dels seus representants.
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En el casos de representants d’un col·lectiu no organitzat ( com és el cas dels
representació dels propietaris) l’elecció o renovació es farà també cada 4 anys a
una reunió convocada a aquest efecte prèvia convocatòria pública.
Article 6
Segon representant
Els organismes, entitats i col·lectius representants a la Junta podran designar un
segon representant que podrà substituir al titular a tots els efectes, donat en el cas
d’absència, malaltia i en general quan concorri alguna causa justificada.
Les organitzacions representatives d’interessos socials poden substituir els seus
membres titulars per altres acreditant-ho davant la secretaria de l’òrgan col·legiat, i
respectant les reserves i limitacions que estableixin les seves normes d’organització.
Article 7
Les reunions
a) Convocatòria.
1. Les reunions dels òrgans de la Junta exigiran la prèvia convocatòria per escrit,
per qualsevol medi que deixi constància de la seva recepció, a cada un dels seus
components, amb 10 dies d'antelació en el cas de la Junta, i 5 dies en el cas de la
Comissió Permanent, excepte en casos d'urgència apreciada pel President. En
aquest cas, la convocatòria s'ha d'estendre igualment a tots els membres, i el
termini ha de ser com a minin de 24 h, la urgència ha de ser indicada expressament
a l'ordre del dia.
2. La convocatòria de les reunions es realitzarà pel Secretari de la Junta per ordre
del President de la Junta.
3. La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària un mínim d’un pic a l’any en el
primer trimestre de l’any a excepció de causa justificada.
b) Ordre del dia.
La fixació de l’ordre del dia i el seu seguiment, i l'ordre dels debats són
competència del President. No pot ser objecte de deliberació o acord cap
assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els
membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot
favorable de la majoria.
c) Quòrum de constitució.
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Perquè tant Junta com la comissió Permanent es puguin constituir vàlidament, a
l’efecte de la realització de sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la presència
de president i del secretari, si s’escau, o de qui els substitueixi, i la majoria absoluta
dels seus membres. No obstant això el president pot considerar vàlidament
constituït l’òrgan, a l’efecte de realització de les sessions, si hi són pressents els
representants de les administracions públiques i de les organitzacions
representatives dels interessos socials membres de l’òrgan als quals s’hagi atribuït
la condició de portaveu.
Si no hi hagués quòrum, l'òrgan es constituirà en segona convocatòria. En aquests
cas serà necessària la presència mínima d’ 1/3 dels membres de la Junta, amb
assistència del president i secretari, per poder constituir-se vàlidament.
d) Reunions extraordinàries.
Amb independència de les reunions periòdiques de la Junta i de la Comissió
permanent, aquests òrgans es reuniran quan així ho sol·licitin al menys la tercera
part dels seus membres, els quals hauran de proposar al President les dates de
celebració i remetre la relació d’assumptes a tractar.
També es podran celebrar sessions quan, trobant-se reunits tots els membres així
ho decideixen per unanimitat.
e) Adopció d’acords.
Els acords se prendran per majoria simple dels assistents, a excepció de la
modificació d’aquest Reglament que requerirà el vot favorable de la majoria
absoluta de la Junta.
No es poden abstenir en les votacions les persones que, per la seva condició
d’autoritats o personal al servei de les administracions públiques, tinguin la
condició de membres d’òrgans col·legiats.
f) Assistència de tècnics a les reunions.
El President, per ell mateix o a petició de 3 membres de la Junta Rectora podrà
incorporar a les sessions a persones tècniques, que no tinguin la condició de
membres de la Junta, en les matèries incloses en l'ordre del dia, que tendran veu
però no vot i sols assistiran a la part de la sessió on s'hagi de debatre l'assumpte
per els quals sigui requerits.
g) Certificat dels acords.
Qui acrediti la titularitat d’un interès legítim es pot adreçar a la Secretaria per tal
que li expedeixi un certificat dels seus acords.
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Article 8
Drets dels membres de la Junta Rectora
a) Participar en les activitats de la Junta Rectora.
b) Ésser informat sobre l'actuació dels seus orgues així com sol·licitar
informació a traves de la Secretaria, sobre les activitats de la Reserva.
c) Proposar al President la inclusió a l'Ordre del dia de la sessió següent dels
temes que considerin adients.
d) Rebre amb la antelació mínima que disposa l’article 7 la convocatòria que
contingui l’ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que
figurin ha d’estar a disposició dels membres en el mateix termini.
e) Participar en els debats de les sessions.
f) Exercir el dret de vot i formular el vot particular, i també expressar el sentit
del vot particular, i també expressar el sentit del seu vot i els motius que ho
justifiquin.
g) Formular precs i preguntes.
h) Les altres funcions que siguin inherents a la seva condició.
Deures dels membres de la Junta Rectora
i) Assistir a les sessions dels òrgans dels que formen part, excepte quan per
causa justificada comuniquin amb antelació al President la seva absència.
j) Complimentar les gestions acceptades que li siguin encomanades, d'acord
amb la competència o capacitat de l'Empresa o Organisme al que
representen o del que són titulars.
k) Els membres d’un òrgan col·legiat no es poden atribuir les funcions de
representació reconegudes a aquest, llevat que expressament els hagin estat
atorgades per una norma o per acord que hagi adoptat vàlidament per a
cada cas concret, el mateix òrgan.
l) Deures de sigil.
Article 9
Funcions i competències de la Junta Rectora
Seran les establertes a l’article 5 del Decret 121/2001, de 19 d'octubre, de
declaració de la reserva natural de s’Albufereta.
Article 10
Funcions de la Comissió Permanent
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a) La Comissió Permanent podrà assumir totes aquelles competències i
funcions que expressament li siguin delegades per la Junta, sense perjudici
de que aquesta pugui reservar-se el coneixement i ratificació de quants
assumptes estimi oportuns.
b) Informar com a tràmit previ a l'informe de la Junta tot projecte d'obres,
treballs o aprofitaments que no figuri al Pla Rector d' Ús i gestió, a les seves
revisions o plans especials.
c) La Comissió Permanent podrà convocar a les seves sessions tants membres
de la Junta com a tècnics i especialistes que no en formin part quan
convingui la seva assistència, a judici del President, per raó de l'especialitat
dels assumptes a tractar. Assistiran amb veu però sense vot.
d) La comissió Permanent es reunirà al menys una vegada cada trimestre i
quantes vegades ho decideixi el President.
e) El Secretari haurà de donar compte a la primera reunió de la Junta dels
acords adoptats per la Comissió Permanent, prèvia difusió entre tots els
membres de l'Acta de la Permanent.
Article 11
El president de la Junta Rectora
a) Funcions:
- Representar a la Junta en tota classe d'actes.
- Disposar la Convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la
fixació de l’ordre del dia , tenint en compte, si s’escau, les peticions els
altres membres formulades amb l’antelació suficient.
- Presidir i dirigir les sessions del Ple i de la Comissió Permanent, moderar
el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per causes justificades.
- Dirimir amb el seu vot els empats, per tal d’adoptar acords
- Vetllar pel compliment dels acords presos per la Junta.
- Exercir l'alta inspecció de tots els serveis i activitats de la Junta.
- Realitzar tots els comunicats i notes de la Junta que hagin d’ésser
tramesos als mitjans de comunicació.
- Procurar la concessió d'auxilis, subvencions i en general tota classe
d'ajudes que consideri adequades i necessàries per les finalitats de la
Reserva.
- Assegurar el compliment de les lleis.
- Visar les actes i les certificats dels acords de l’òrgan.
- Exercir les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de
president de l’òrgan.
b) Substitució del president
En cas de vacant, d'absència, malaltia i en general per causa justificada, el
President serà substituït pel Vice-president i, s’hi manca, pel membre de l’òrgan
col·legiat que s’acordi expressament per acord del Ple.
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c) Delegació de funcions
El President podrà de forma general o per actes específics delegar funcions en
qualsevol altre dels membres de la Junta.
Article 12
El vice-president de la Junta Rectora
a) Funcions:
- Per delegació del President, presidir las sessions de la Comissió
Permanent quant aquell no assisteixi a les mateixes.
- Substituir al President en tota classe d'actes en cas d'absència, vacant o
malaltia, exercint les facultats que aquell te atribuïdes.
- Subsidiàriament del President, promoure i impulsar, prop dels
Organismes competents per raó de la matèria, al millor compliments
dels acord adoptats per la Junta Rectora.
Article 13
El secretari de la Junta Rectora
Segons estableix l’article 5 del Decret 121/2001, de 19 d'octubre, la Junta Rectora
tendrà un secretari que serà el director conservador de l’espai protegit. El secretari,
és membre integrant de la Junta Rectora.
a) Designació i substitució
La substitució temporal del secretari en casos d'absència o malaltia i en general
quan hi hagi alguna causa justificada, es farà per acord del Ple.
b) Funcions:
-

Assistir als òrgans col·legiats i unipersonals de la Junta en l'exercici de les
seves respectives funcions.
Preparar l'ordre del dia.
Assistir a les reunions amb veu però sense vot si és un funcionari, i amb
veu i vot si la secretaria de l’òrgan l’ostenta un membre del mateix.
Rebre les actes de comunicació des membres amb l’òrgan i , per tant, les
notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe
d’escrits de què hagi de tenir coneixement.
La responsabilitat de la conservació, ordenació i control de la
documentació de la Junta.
Preparar el despatx dels assumptes, redactar les actes de les reunions
dels òrgans de la Junta.
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-

En el termini d’un mes comptador des de la reunió de la Junta Rectora,
es distribuirà per correu electrònic l’esborrany d’Acta.
Expedir certificats de les consultes, els dictàmens i els acords adoptats en
sessions i notificacions dels mateixos.
Efectuar la convocatòria de les sessions de l’òrgan per ordre del seu
president, i també les citacions als membres d’aquest.
Les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari.

Article 14
Les sessions de la Junta Rectora
a) Funcionament
Les sessions de la Junta Rectora es duran a terme de la següent manera:
-

-

Les sessions seran obertes pel President.
El President donarà compte de les substitucions i de les excuses
d'assistència, així com de renovació de membres, que en el seu cas s'hagi
produït des de la darrera sessió.
El president proposarà l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
El secretari donarà lectura als acords adoptats per la comissió
permanent des de la darrera reunió de la Junta.
El vice-president informarà sobre el compliment dels acords adoptats en
anteriors sessions de la Junta, així com de les actuacions de la Conselleria
que tingui atribuïdes la gestió dels espais naturals protegits a les Illes
Balears en relació a la Reserva.
Seguidament, el president centrarà el debat dels demés assumptes
inclosos en l’ordre del dia.

b) Funcions del president
- El president presenta els assumptes de l’ordre del dia, dona la paraula,
modera els torns a favor o en contra i tanca el debat.
- El president sotmet les propostes d’acord, presentades per ell o pel
demés membres de la Junta, votant en darrer lloc en cada cas.
c) Comissions de treball
En el sí de la Junta es podran establir quantes comissions de treballs s’estimin
oportunes, amb la composició, objectiu i vigència que convingui en cada cas.
d) Les actes
- De cada sessió que tingui l’òrgan col·legiat, el secretari n’ha de estendre
acta, que ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de
la reunió, les circumstàncies del lloc i del temps en què s’ha fet, els punts
principals de les deliberacions i també el contingut dels acords adoptats.
- En l’acta ha de figurar , a sol·licitud dels membres respectius de l’òrgan,
el vot contrari a l’acord adoptat, l’abstenció i els motius que la
justifiquin o el sentit del seu vot favorable. Així mateix, qualsevol membre
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-

té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció, cosa que
cal fer constar en l’acta o bé se n’hi ha d’adjuntar una còpia.
Els membres que discrepin de l’acord majoritari poden formular un vot
particular per escrit en el termini de 48 hores, el qual s’ha d’incorporar al
text aprovat.
Quan els membres de l’òrgan votin en contra o s’abstinguin, queden
exempts de la responsabilitat que, si s’escau, pugui derivar dels acords.
Les actes s’han d’aprovar en la mateixa sessió o en la següent, però el
secretari pot emetre certificats sobres els acords específics que s’hi hagin
adoptat, sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta. En els certificats
d’acords adoptats emesos abans de l’aprovació de l’acta, cal fer-hi
constar expressament aquesta circumstància.

Article 15
Entrada en vigor
El present Reglament entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació per la
Junta.
La secretària

Vist i Plau
El President

Carolina Encinas Redondo

Francesc Moll

Aprovat per Acord de la Junta Rectora el dia 28 de setembre del 2010
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