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1.1. Patronat del parc natural de ses
Salines d’Eivissa i Formentera
La Llei 17/2001, de 19 de desembre, de protecció ambiental de ses Salines
d’Eivissa i Formentera, estableix a l’article 15 que es crearà un Patronat com
a òrgan col·legiat de consulta, de participació i de suport en les tasques de
gestió del Parc, adscrit a la Conselleria de Medi Ambient.
La composició del patronat és la següent:
President
Gabriel Company Bauzà
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
President adjunt

Vicepresident
Neus Lliteras Reche
Directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
Representant de la CMA
José Mª Vicente Martorell
Gerent d’Espais de Natura Balear
Representant de la CMA (suplent)
Mª Carmen de Roque Company
Cap del Servei de Projectes d’Espais Naturals
Representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
Margaret Mercadal Camps
Directora General de Medi Rural i Marí
Representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca (suplent)
Antoni M. Grau Jofre
Cap de Servei de Recursos Marins
Representant de la Conselleria de Treball i Formació (titular)
Juana Maria Camps Bosc
Directora general de Treball i Salut Laboral
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Representant de la Conselleria de Treball i Formació (suplent)
Pilar del Castillo Porcel
Representant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (titular)
Onofre Ferrer Riera
Director general d'Ordenació Innovació i Formació del Professorat
Representant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (suplent)
Catalina Vidal LLabrés
Cap del departament Atenció a la Diversitat, Formació Professorat i
Aprenentatge Permanent
Representant de la Conselleria de Turisme i Esports (titular)
Jaime Martínez Llabrés
Director general de Turisme
Representant de la Conselleria de Turisme i Esports (suplent)
Bernadí Seguí Coll
Cap del Servei Tècnic
Representació de la Conselleria Hisenda i pressuposts (titular)
Teresa Palmer Tous
Directora general d'Economia i Estadístiques
Representació de la Conselleria Hisenda i pressuposts (suplent)
Margarita Albertí Garau
Representant del Consell d’Eivissa (titular)
Josefa Costa Ramon
Consellera executiva del departament de Mobilitat, Interior i Medi Ambient
Representant del Consell d’Eivissa (suplent)
Mariano Juan Guasch
Vicepresident primer
Conseller executiu del departament de Territori
Representant del Consell Insular de Formentera (titular)
Sílvia Tur Ribas
Consellera de Medi Ambient, Indústria i Energia
Representant del Consell Insular de Formentera (suplent)
Bartomeu Escandell Tur
Conseller de Presidència, Hisenda i Territori
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Representant de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (titular)
Francisco Javier Marí Álvarez
Regidor d'Urbanisme i Activitats
Representant de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (suplent)
María Ribas Ribas
Regidora d'Educació, Cultura i Platges
Representant de propietaris de les finques d’Eivissa
Antonio Torres Riera
Representant de propietaris de les finques de Formentera
No hi ha cap nomenament
Representant del conjunt d’associacions de veïns de Sant Josep de sa
Talaia
No hi ha cap nomenament
Representant del conjunt d’associacions de veïns de Formentera
Lola Navarro
Representant de les empreses salineres dins el PN
José Maria Fernández Ramos
Director tècnic de ses Salines d’Eivissa
Representant de les associacions
empresarials agràries de Balears

professionals

i

organitzacions

No hi ha cap nomenament
Representant de la Federació Balear de caça
Joan Adrover Binimelis
Representant de la Federació Balear de caça (suplent)
Antoni Roig Tur
Representant de les confraries de pescadors d’Eivissa que feinegin al PN
Emilio Benítez López
Representant de les confraries de pescadors de Formentera que feinegin al
PN
José Juan Torres
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Representant de l’associació de pesca recreativa i/o act. Subaquàtiques
(titular)
Xavier Mas
Delegat a Eivissa de FBDAS
Representant de l’associació de pesca recreativa i/o act. Subaquàtiques
(suplent)
Joan Mas Garau
President de la FBDAS
Representant de la UIB
Jaume Sureda Negre
Suplent de la UIB
Gabriel Moyà Niell
Representant de l’associació balear de conservació de la naturalesa
declarades d’utilitat pública
Xavier Alvarez de Lara Pérez
Membre del GOB de Formentera
Representant de l’associació balear de la conservació de la naturalesa
amb registre d’ONG (titular)
Joan Carles Palerm Berrocal
President GEN-GOB Eivissa
Representant de l’associació balear de la conservació de la naturalesa
amb registre d’ONG (suplent)
Neus Prats Tur
Membre GEN-GOB Eivissa
Representant d’associacions d’agricultura ecològica
Sonia Torres Boned
Representant d’associacions dedicades a l’activitat turística
Antoni Torres Marí
Representant associació d’agències de viatges de les Pitiüses
Representant dels sindicats
No hi ha cap nomenament
Expert en temes de conservació de la naturalesa (I)
Santiago Costa Juan
Expert en temes de conservació de la naturalesa (II)
Vicenç Forteza Pons
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Expert en patrimoni cultural
Cristina Palau
El cap de departament de la DG de Biodiversitat
Verónica Segura Robles
El cap de servei d’Espais Naturals
Catalina Massutí Jaume
Secretària
Representant de l’administració central (titular)
Rafael García Vila
Directora insular de l’AGE a Eivissa i Formentera
Convidat: Delegat Territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera
José Manuel Alcaraz
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1.2. Equip de gestió
L’equip del gestió del Parc, durant l’any 2012 ha estat el següent:
Directora
En excedència
Tècniques superiors
Núria Valverde
Marta Castelló (acomiadada el 5 de desembre)
Educadors ambientals*
Lina Torres
Marta Tur
Informadors*
Helena Ribas (Permís maternitat. Es va incorporar el dia 9 de juliol)
Naturalista*
Jorge Calvo (acomiadat el 5 de desembre)
Brigada de manteniment
Pere Moreno, capatàs*
Isard Polo, treballador de biodiversitat categoria especialista*
Fco. Javier Cayetano, treballador de biodiversitat categoria especialista*
(acomiadat el 5 de desembre)
Pep Marí, treballador de biodiversitat categoria especialista a Formentera (de
l’1 de gener al 15 de maig va estar de baixa).
Vigilants
José V.Ripoll Becerril. Vigilant i patró de l’embarcació *

A final d'any, la plantilla del parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera va
sofrir importants reduccions, formant part de l'equip de treball:
1 tècnica amb dedicació exclusiva al parc natural de ses Salines
2 educadores ambientals compartides amb les Reserves Naturals des Vedrà, es
Vedranell i els illots de Ponent (personal marcat a la llista anterior amb asterisc
(*)
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1 informadora compartida amb les Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i
els illots de Ponent (personal marcat a la llista anterior amb asterisc (*)

1 capatàs compartit amb les Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i els
illots de Ponent (personal marcat a la llista anterior amb asterisc (*)
1 treballador de biodiversitat compartit amb les Reserves Naturals des Vedrà,
es Vedranell i els illots de Ponent (personal marcat a la llista anterior amb
asterisc (*)
1 patró- vigilant compartit amb les Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i
els illots de Ponent (personal marcat a la llista anterior amb asterisc (*)

Cal tenir en compte que les places que ocupaven les tres persones
acomiadades varen ser amortitzades, i les baixes de la directora i del
treballador de biodiversitat no es varen cobrir.
Per tot això, tal i com hem manifestat a les darreres memòries, el personal
assignat al Parc era del tot insuficient per portar a terme una adequada gestió
i presència al territori. L'amortització de tres places i les baixes sense cobrir han
deixat el Parc en una situació de mínims que impossibilita portar a terme la
feina necessària. No es pot oblidar que es tracta d'un Parc de grans
dimensions, amb un elevat nombre d’activitats i un important nombre
d'impactes.
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2. Pressupost 2012
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Estat de despeses 2012
Actuació

Pressupost inicial

Pressupost
executat

Entitat
pagadora

Àrea de gestió per a la conservació
Millora i restauració ecosistèmica.
Conservació i restauració d'hàbitats
Programa de seguiment i conservació
sistemes platja-duna
Programa d'implementació dels
programes de sanitat forestal
Programa de seguiment, control i
eliminació de les espècies al·lòctones
al Parc
Programa d'establiment de mesures
per a la recuperació d'àrees amb sòls
alterals pel trànsit de vehicles a motor
i per la circulació a peu fora de
camins

La Caixa

0€
Mitjans propis
0€
Mitjans propis
0€
Mitjans propis

0€
Mitjans propis
0€
Mitjans propis

ENB

32.500 €
Mitjans propis

31.261,42 €
Mitjans propis

La Caixa

0€
Mitjans propis

0€
Mitjans propis

ENB

0€
Mitjans propis
0€
Mitjans propis

0€
Mitjans propis
0€
Mitjans propis

ENB

15.245,60 €

15.245,60 €

3.857,79 €

ENB

Àrea d’ús públic
Seguiment i control de les
instal·lacions de servei de temporada
Control de mobilitat
Ordenació de les activitats nàutiques:
Reposició de les boies de fondeig
prohibit
Equipaments:
St. Francesc i Can Marroig
Millora de l'accessibilitat als
equipaments i activitats del Parc

1.797,08 €
10.846,66 €
0€
Mitjans propis
0€
Mitjans propis
1.896,13 €
Mitjans propis

Senyalització
Informació, acollida i divulgació
Educació ambiental
Publicacions

Despeses des dels Serveis Centrals

0€
Mitjans propis
10.846,66 €
0€
Mitjans propis
0€
Mitjans propis
1.102,08 €
Despeses des dels
Serveis Centrals

ENB
ENB

ENB
La Caixa
ENB
ENB
ENB
ENB

Àrea de desenvolupament socio-econòmic
Programa de seguiment de les
activitats subvencionades 2009-2010

0€
Mitjans propis

0€
Mitjans propis

ENB

Àrea d’investigació i seguiment
Programa de seguiment de la qualitat
de l’aigua
Programa de seguiment de la fauna
vertebrada
Programa de seguiment i estudi de la
fauna invertebrada

200 €
Mitjans propis

188,11 €
Mitjans propis

ENB

Àrea de participació
0€
Mitjans propis
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0€
Mitjans propis

ENB

Àrea de manteniment
Manteniment general ( inclou despeses
de llum, aigua, lloguers, etc.)
Manteniment vehicles i embarcació
(inclou mecànica, benzina, impostos,
ITV, etc.)

1.000 €
17.613,71

ENB

Mitjans propis

Mitjans propis

ENB

3.122,48 €

3.272,52

ENB

79.460,84 €

83.387,89

La Caixa: 45.965,87 €
ENB: 37.422,02 €

12.852,89 €

Àrea de vigilància

Àrea d’administració
Administració general (Inclou material
oficina, material informàtic, trasllats a
Formentera, etc.)

Àrea de planificació
Àrea d’avaluació
Total

D’altra banda, cal tenir en compte que el Parc també ha produït ingressos:

Taxes reportatges
publicitaris
(Taxa per reportatges publicitaris dins
espais naturals protegits i finques
d’utilitat pública (Article 343 ter de la
Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre
el règim específic de taxes de la
Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, afegit per l’article 8 de la Llei
20/2001, de 21 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de
funció pública). BOIB Num. 22 11-022012)

29 autoritzacions

24.799,93 €

El 17 de maig de 2012, per Acord del Consell Directiu d’Espais de Natura
Balear, es van aprovar tarifes aplicables als serveis i activitats realitzades per
aquest organisme durant el 2012, amb l’objectiu d’incrementar les actuacions
dirigides al públic en general, millorar l’oferta de serveis i contribuir al
manteniment dels espais protegits. Es va establir un preu d’entrada als centres
d’interpretació, a les visites guiades, a les activitats esportives, tallers i
publicacions. Aquestes tarifes van entrar en vigor a partir del dia 1 de juny de
2012.
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Tarifes activitats públic en general i entrada
al C. I. Can Marroig

860 €

(a partir de dia 1 de juny de 2012)

Balanç general 2012:

DESPESES
83.387,89 €

INGRESSOS
25.659,93 €

14

3. Actuacions
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Àrea de gestió per a la conservació
Àrea d’usos i activitats
Àrea d’ús públic
Àrea d’investigació i recerca
Àrea de participació
Àrea de manteniment
Àrea de vigilància
Àrea d’administració

15

3.1. Àrea de gestió per a la conservació
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3.1.1. Programa
ecosistèmica

de

millora

i

restauració

 Projecte de protecció de l’àrea dels voltants de
l’església de Sant Francesc.
 Projecte de tancament de la mota de sa
Llonganissa i delimitació i recuperació dels estanys
de sa Sal Rossa.
Aquests dos projectes va ser presentat i aprovat l’any 2011 dins el marc del
conveni signat entre la Conselleria de Medi Ambient i l’entitat Caixa d’estalvis i
Pensions de Catalunya “La Caixa”. A causa del retard en la tramitació i
obtenció de llicències no es va poder executar. Aquesta situació va ser
exposada en el Patronat del Parc i es va tornar a presentar aquest projecte a
La Caixa. Durant el 2012 es va continuar amb la tramitació i es van abonar les
llicències i obtenir els permisos pertinents. També es va iniciar la contractació
de la feina a executar.

3.1.2. Programa sistemes platja-duna
Durant el 2012 s’ha portat a terme la neteja i manteniment, amb mitjans propis,
dels principals sistemes dunars del Parc, especialment a l’illa d’Eivissa, ja que a
les platges de ses Salines i es Cavallet s’acumulen grans volums de residus
provinents de venedors ambulants. Aquestes feines es van portar a terme amb
la col·laboració de la Demarcació de Costes, de l’Ajuntament de Sant Josep
de sa Talaia i de l’empresa IBIFOR.

3.1.3. Programa
d’implementació
programes de sanitat forestal.

dels

 Seguiment i instal·lació de gots amb feromones de
la processionària del pi
El servei de gestió forestal de la Conselleria de Medi Ambient, ha continuat
portant a terme el seguiment del grau d’afectació i el control biològic de la
plaga de processionària, que des de fa una sèrie d’anys està atacant els
nostres pinars. Una de les zones on està present aquesta plaga, amb
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significatius augments en determinats anys, són els pinars inclosos al parc
natural de ses Salines. És per aquest motiu que s’ha continuat amb la
campanya de detecció i prevenció tant a l’illa d’Eivissa com a l’illa de
Formentera, consistent en la col·locació de tota una sèrie de gots de plàstic
impregnats de feromones.

També es va realitzar el seguiment dels punts de mostreig instal·lats al Parc de
la Xarxa Balear d’Avaluació i Seguiment de danys a masses forestals (un a
Formentera, Can Marroig, i un a Eivissa, es Corb Marí).

3.1.4. Programa d’estudi, control, seguiment i
eliminació de les espècies al·lòctones
 Rehabilitació d'hàbitats degradats per flora
al·lòctona al parc natural de ses Salines d'Eivissa i
Formentera. La Caixa.
Dins el programa de control, seguiment i eliminació de les espècies al·lòctones
en l’àmbit del Parc Natural, es van continuar portant a terme actuacions de
retirada de flora al·lòctona invasora al Parc, concretament a Formentera.
Les feines es van realitzar durant 2 mesos, entre finals de 2012 i principis de
2013, per una brigada de persones amb risc d’exclusió socio-laboral de la
Fundació Deixalles, dins el marc del conveni signat entre la Conselleria de Medi
Ambient i l’entitat Caixa d’estalvis i Pensions de Catalunya “La Caixa”.
D’acord amb la programació, l’objectiu va ser continuar les tasques de neteja
i localització de Carpobrotus a partir de les zones ja treballades anys anteriors,
sense deixar de visitar les zones amb focus coneguts de Carpobrotus i aprofitar
per a la seva eliminació i la neteja de l’espai. Per fer-ho, es va començar per la
zona de llevant, repassant la darrera zona d’actuació, i anar seguint el litoral
cap al sud-est. També es va demanar que en cas de localitzar nous focus,
s’ampliés la cartografia de flora al·lòctona potencialment invasora.
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Zona d’actuació.

Durant les tasques desenvolupades es va retirar un volum total de 263 m3 de
Carpobrotus sp. Es van eliminar les taques cartografiades pel Parc i es van
localitzar i retirar 6 taques noves.
Per primera vegada es va localitzar Kalanchoe draigremontiana naturalitzada
a Formentera (a Eivissa ja havia estat documentada com a espècie invasora).
Concretament es van retirar uns 60 exemplars.
No s’han localitzat altres espècies invasores o potencialment invasores a la
zona.

La brigada també va desenvolupar tasques de neteja i retirada de residus
localitzats durant les jornades de feina. Tot i que és una zona sense grans
acumulacions de residus, la majoria d’ells associats a la zona de costa,
aquestes són les zones, kg i tipus de residus retirats:
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3.1.5. Programa d’establiment de mesures per
la recuperació d’àrees amb sòls alterats pel
trànsit de vehicles a motor i per la circulació
a peu fora de camins i pistes
Amb mitjans propis i dins les nostres possiblitats es va realitzar el manteniment
d’algunes zones i/o tancaments, amb la col·laboració d’altres dministracions.
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3.2. Àrea d’usos i activitats. Desenvolupament
socio-econòmic
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3.2.1. Programa per a l’elaboració del pla
sectorial d’ordenació i gestió de l’activitat
salinera
La redacció del Pla d’ordenació i gestió de ses Salines, esdevé de màxima
prioritat per a garantir els objectius que inspiren el PRUG.
Durant el 2012 no es va portar a terme cap actuació.

3.2.2. Programa de seguiment de les activitats
subvencionables
 Projecte:
Subvencions
per
al
finançament
d’inversions als espais naturals protegits de les Illes
Balears
El mes de juny de 2012 va finalitzar la pròrroga per a fer i justificar les activitats
subvencionables de la convocatòria 2009-2010. Per tant, es va continuar amb
la tramitació dels expedients i es van donar per finalitzades les activitats.

En total, de les 36 sol·licituds, només 26 van presentar tota la documentació i
finalment es van realitzar i subvencionar 13 activitats. Les activitats es van
correspondre amb: rehabilitació d’exteriors, rehabilitació de murs de pedra
seca, manteniments agrícoles, compra de maquinària, activitat salinera, etc.
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3.3. Àrea d’ús públic
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3.3.1. Ordenació de la mobilitat
 Seguiment de la mobilitat a Formentera
Tal i com s’ha anat desenvolupant en els darrers anys, el Consell Insular de
Formentera va instaurar un Pla de Mobilitat per les platges d’Illetes i Llevant per
a la temporada d’estiu 2012, dins el parc natural de ses Salines.
Donat que no varem disposar d’informadora fins el 9 de juliol i que aquesta
havia d’obrir el Centre d’Interpretació de Can Marroig, només es va poder fer
algun recompte parcial.

 Seguiment de la mobilitat a Eivissa
Donat que no varem disposar d’informadora fins el 9 de juliol i que aquesta
havia d’obrir el Centre d’Interpretació de Can Marroig, no es va realitzar cap
recompte.

3.3.2. Programa d’ordenació de les activitats
nàutiques
L’ordenació de les activitats nàutiques, d’acord amb les regulacions i
limitacions determinades pel PRUG del parc natural de ses Salines, comporta
necessàriament una sèrie de mesures, entre les quals, al 2012 s’han realitzat:
-

Revisió i manteniment de les zones
de fondeig prohibit. Es va
contractar la revisió i reposició de
totes les boies vermelles que
delimiten la zona on no està
permès cap tipus de fondeig. Es
va aconseguir que per a la
temporada d’estiu totes les boies
fossin operatives.

-

Seguiment de les zones de fondeig regulat del Parc. Aquestes instal·lacions
de punts d’amarratge a les zones des Caló de s’Oli, plajta de ses Salines i
platja de s’Alga, existeixen des del 2006 encara que durant la temporada
del 2011 la instal·lació dels camps de boies no es va efectuar. El 2012,
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va instal·lar:
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A ses Salines: 33 boies de les 50 autoritzables
A la Badia de s’Alga: 44 boies de les 70 autoritzables
A es Caló de s’Oli: 23 boies de les 30 autoritzables
Amb les següents proporcions:
ZONA

Vermelles
(‹8 m)

Blanques
(8-15 m)

Total boies

Total ocupacions
temporada

Ses Salines

8

25

33

837

Espalmador- s’Alga

5

39

44

2.729

Caló de s’Oli

2

21

23

1.309

També va disposar de tres embarcacions pneumàtiques per a realitzar la
vigilància dels camps de boies i zones adjacents. En total, es van fer canviar
de lloc: 521 embarcacions.
- Seguiment de les zones de fondeig lliure condicionat:
En termes generals, els principals problemes de fondeig que pateix el Parc es
produeixen a les zones de fondeig lliure condicionat, on el fondeig està
permès sempre i quan es realitzi sobre arena i sense afectar a la posidònia.
Una vegada la superfície d’arena està ocupada, els vaixells busquen
clarianes dins la praderia (afectant a la planta amb l’extensió de la cadena
de l’àncora) o bé fondegen directament sobre la posidònia.
Per obtenir dades sobre els fondejos que es produïen en aquestes zones es
va acordar que el personal de la Reserva Marina portés a terme determinats
recomptes per zones, així com informació sobre on i com es podia fondejar.
Total vaixells fondejats el 12/08/2012, des de Punta Pedrera fins Pas de
n’Adolf de 12:00 a 14:00 h: 434 (415 fondejats a l’arena, 12 fondejats a
posidònia i 7 indeterminats).

3.3.3. Concessions, autoritzacions i serveis

turístics
Anualment, el parc informa de manera vinculant al respecte de les
autoritzacions que es podran atorgar l’any en curs per desenvolupar activitats
turístiques al Parc, especialment sobre instal·lacions de servei de temporada i
el punts d’atracament. La quantitat d’instal·lacions de temporada a les
platges del Parc ve determinada per l’article 105 del PRUG del Parc.
L’any 2012, només es van realitzar alguns recomptes i controls puntuals, degut
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a la manca de vigilants d’estiu. L’objectiu d’aquests seguiments és verificar el
compliment de la normativa i, a la vegada, conèixer de primera mà quines
instal·lacions i serveis hi ha a les platges del Parc.
En general, es continuen detectant increments
d’hamaques i para-sols que són autoritzables.

respecte

al

nombre

3.3.4. Equipaments:
 Centre de Recepció-Informació de Sant Francesc:
A principis de l’any 2012 es va aconseguir la connexió elèctrica del Centre. Restava
pendent la recepció de l’obra per part de l’ATB. Es va treballar en el manteniment i
posada al dia del Centre d’Interpretació, per tal de poder obrir al més aviat
possible.

 Centre d’Interpretació de Can Marroig:
Es va realitzar el manteniment del Centre d’Interpretació, amb mitjans propis i dins
les nostres possibilitats. L’horari d’obertura del Centre va estar condicionat a la
disponibilitat de personal del Parc. Es va obrir amb el personal disponible (tècniques,
educadores, informadora), només dos dies per setmana de maig a setembre. A
partir d’octubre es va obrir un dia per setmana i també segons demanda i
disponibilitat per centres educatius o grups organitzats.
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Continuava pendent l’adequació de la dotació energètica del Centre i laboratori
annex.
Total visitants que han passat per Can Marroig:
2012
Centres
educatius

Public
general

368

221
589

La xifra de visitants de 2012 és la tercera part dels visitants de 2011, això és
degut a que només es va poder obrir dos dies per setmana en comptes de 5
com l’any anterior. D’altra banda, es va aconseguir un major nombre de visites
de centres educatius, tant d’Eivissa com de Formentera.

2011

2012

Centres
educatius

Public
general

Centres
educatius

Public
general

137

1364

368

221

1501

589

També cal destacar que des del mes de juny de 2012 l’entrada al Centre
d’Interpretació té una tarifa de 2 € per a majors de 12 anys (BOIB Num. 70 1705-2012). Les tarifes aplicables als serveis i activitats realitzades per Espais de
Natura Balear tenen com a objectiu millorar l’oferta de serveis i contribuir al
manteniment dels espais naturals protegits.
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3.3.5. Millora
de
l’Accessibilitat
equipaments i activitats del Parc

als

Gràcies al conveni de col·laboració que manté l'entitat La Caixa i la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears,
el parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera va adquirir 2 cadires de
rodes Joëlette.
Les cadires Joëlette són unes cadires tot terreny amb una sola roda que
permeten que una persona amb mobilitat reduïda pugui fer recorreguts per
terrenys no adaptats amb l’ajut de tres o més persones acompanyants que la
condueixin.
Així, les cadires Joëlette permeten un contacte de primera mà amb la natura
a les persones amb mobilitat reduïda.
Amb la finalitat de crear un borsí de voluntaris que puguin dur aquestes cadires
es van realitzar a Eivissa dos cursos de formació pel maneig de les esmentades
cadires (nivell I i nivell II). Aquestos cursos els va impartir personal de l'associació
"Montaña para todos" i es van dirigir especialment a monitors i treballadors de
centres de dia, creu roja, etc.
Van assistir 13 persones al nivell I i 10 persones al nivell II.
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Durant el 2012 es va sol·licitar una cadira Joëlette un parell de vegades pel
Centre de Dia de Formentera, per realitzar excursions pel Parc.
A dia d’avui hi ha una cadira a Eivissa i una a Formentera, a disposició de
qualsevol persona que no pugui accedir al medi natural per una dificultat
física o psíquica. Es pot sol·licitar fer un itinerari amb una cadira Joëlette als
espais naturals protegits de les Illes Balears ja que en total es disposa de 12
cadires: 8 a Mallorca, dues a Menorca una a Eivissa i una a Formentera.

3.3.6. Programa de senyalització, informació i
divulgació
L’objectiu d’aquest programa és difondre els principals valors i normes del Parc
tant a públic en general com a associacions i altres entitats, així com portar a
terme una tasca informativa persona a persona a diferents indrets com
platges, ports, zones de fondeig, etc. (zones amb gran afluència de visitants en
temporada estival).
Durant el 2012 només es va amb una informadora (del 9 de juliol al 31 de
desembre) per portar a terme aquesta funció, així com també per a la difusió
de les agendes d’activitats. Aquesta treballadora, a més, va obrir el Centre
d’Interpretació de Can Marroig dos dies a la setmana i va ser compartida
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(com en els darrers anys) amb les Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i
els illots de Ponent.
Tot això va fer que aquest any les campanyes de difusió d’informació fossin
menor i pràcticament anul·lades.
Només es varen poder portar a terme algunes sortides de camp, una
campanya de difusió sobre l’ús dels banys de fang a s’Espalmador dirigida al
sector turístic, alguna visita a s’Espalmador i les feines d’informació i reposició
de tríptics a les oficines d’informació turística dels dos municipis, Formentera i
Sant Josep de sa Talaia.

Idioma

Nombre d’exemplars
distribuïts

Català

1364

Castellà

1596

Anglès

700

Alemany

282

Italià

175

D’altra banda, amb col·laboració amb el personal de la Reserva Marina des
Freus, es van portar a terme jornades d’informació a vaixells mal fondejats
durant l’agost i setembre. En total es van informar i retirar 127 vaixells (sense
comptar els que va informar i recol·locar el personal d’ABAQUA).
També com a novetats, el 2012, Espais de Natura Balear va crear:
Una pàgina web específica pels espais naturals protegits:
http://www.balearsnatura.com
I un compte de facebook i twitter per publicitar les activitats que es realitzen
als espais naturals protegits:
facebook.com/espaisdenaturabalear
@balearsnatura
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Sobre la senyalització: es va realitzar el manteniment bàsic i mínim dels
senyals, amb mitjans propis.

3.3.7. Programa d’educació ambiental
El programa d’educació ambiental està constituït per una oferta ben definida
d’activitats per als centres educatius (Educació Formal) i una agenda
d’activitats de temàtica diversa i adreçada al públic general i familiar. El servei
d’educació i interpretació ambiental també ha participat amb l’iniciativa
educativa anomenada Setmana del Mar.
Educació Ambiental Formal
Al parc natural de ses Salines l'esforç educatiu s'inverteix principalment a
l'educació ambiental formal, és a dir, la que s’emmarca a l’educació als
centres educatius de l’illa. Cal dir que gairebé una gran majoria de les
sol·licituds per realitzar una visita guiada amb un grup escolar, es realitzen
durant els dos primers mesos del curs, entre setembre i octubre, fet que
evidencia la inèrcia adquirida en anys passats.
El parc natural de ses Salines desenvolupa durant tot el període escolar, un
programa educatiu adreçat a les escoles de les Pitiüses. Aquest programa
consta de sis itineraris educatius dissenyats per a diferents nivells, fet que
garanteix que gairebé tots els alumnes de les Illes visitin el Parc Natural en
alguna ocasió, i que, en cas de que repeteixin, no sigui fent el mateix
itinerari.
L’oferta educativa inclou els següents itineraris:
-

L’aigua, la sal i la vida: Petita excursió adreçada als nens i nenes d’infantil
(4 i 5 anys) i 1r de primària en la qual es va contant l’origen de l’aigua dels
estanys, el funcionament de ses salines i les característiques d’alguns dels
seus habitants més emblemàtics, com són els flamencs.

-

Ventall de plomes: Itinerari que apropa els alumnes de 4rt de primària al
món dels ocells, els seus costums i moviments migratoris, tenint ses salines
com a teló de fons. Durant el trajecte s’utilitzen telescopis i prismàtics per
anar descobrint les espècies que habiten al Parc Natural.

-

L’Or Blanc: Aquesta activitat, vol ensenyar als alumnes de 5è de primària
com funciona el procés de producció de la sal, com és la seva estructura i
per a què serveix. També es donen unes pinzellades de la història de ses
Salines.

-

Entre porpra i blanc: És tracta d’un petit recorregut per la zona de la
Xanga en el qual es troben moltes pistes de temps passats: cargols de fer
porpra, temples antics, torres de vigilància, històries de pirates i torrers. És
una activitat adreçada als alumnes de 6è de primària.

-

Els colors de la vida: Mitjançant aquesta ruta s’ensenya quines són les
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característiques de l’espai que envolta l’estany des Peix i la finca Pública
de Can Marroig. S’observaran les espècies d’ocells que habiten els
Estanyets, la vegetació de les dunes, per acabar visitant el centre
d’interpretació del parc natural de ses Salines a la casa antiga de Can
Marroig. Aquesta activitat s’adreça a tota la comunitat escolar de
Formentera.
-

Mosaic de Paisatges: Recorregut entorn de la regió petita dels estanys des
Cavallet, que té com objectiu donar a conèixer els ecosistemes més
importants del Parc Natural. S’explica el funcionament de ses Salines i la
repercussió que té sobre el paisatge, les característiques del sistema platjaduna, i els trets més representatius de la vegetació pròpia dels boscos de
les Pitiüses.
- Salines en temps de corsaris. Col·laboració amb la Setmana del Mar:
L’aportació que realitza el Servei educatiu d’aquest espai natural protegit
en la campanya, és una visita guiada al parc natural anomenada
“Salines en temps de Corsaris”. Aquesta activitat va ser creada
especialment dins del context de la Setmana del Mar, amb una
metodologia molt més lúdica que un itinerari normal i a efectes no només
de donar a conèixer alguns dels valors de l’espai natural protegit sinó
també, integrar altres conceptes apresos durant la setmana. “Salines en
temps de Corsaris” dóna nom a un recorregut fins a la Torre de ses Portes.
Permet donar a conèixer la importància de la sal i la seva producció en
temps passats, fet que va condicionar moltes de les històries de pirates i
batalles a la zona. A la darrera part de l’activitat, es realitzen una sèrie de
proves, a mode de gimcana, que els alumnes han de resoldre en equip
per tal de trobar un petit “tresor” amagat.
Així, si es consideren les activitats educatives dins del context de l'educació
formal, es va atendre un total de 1849 alumnes.
Durant aquest any i com és habitual, durant l’estiu es van actualitzar i
millorar algunes de les activitats prèvies que es realitzen als centres
educatius, així com preparar alguna activitat alternativa per a la Setmana
del Mar els dies que plou i que no es pot fer l’itinerari.
Els valors d’alumnes atesos durant aquest any 2012 es van veure recuperats
respecte als obtinguts durant l’any 2011, que havien patit una davallada
respecte als anys anteriors per la reducció de la plantilla d’educació
ambiental (de dos educadores, una part de l’any només en quedà una).
Durant l’any 2012 es van mantenir les dues 2 educadores ambientals que
van poder assumir les visites guiades dobles que demanaren els centres
escolars per reduir els costos del transport.
Al present document, es fa constar que, com en anys anteriors, van quedar
grups que no es van poder atendre per disponibilitat de calendari. En
concret es van comptabilitzar un total de 10 grups que no es van atendre.
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Participants als itineraris educatius
Colors de la vida
2%

Salines en
temps de
Corsaris
8%

Or blanc
14%

Porpra i blanc
15%
Mosaic
25%

Ventall de
plomes
15%

Aigua, sal i vida
21%

Una altra publicació que va veure la llum a finals del 2011 va ser el quadern
d’educació ambiental del Parc. La seva distribució és va iniciar el 2012,
concretament el curs 2012-2013, amb bons resultats d’acollida i avaluació. En
total es varen distribuir 300 quaderns entres les visites programades.
Visites per públic en general i agendes d’activitats:
Durant l’any 2012 les activitats no es van portar a terme per agendes
estacionals, sinó que van passar a ser planificades de forma contínua al llarg
de l’any. Així, es van proposar un total de 18 activitats per al públic en
general al parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera. Aquestes
activitats es van seguir oferint els dissabtes, normalment al matí i dirigides a
diferent tipus d’usuaris. Es va procurar que entre els dos espais protegits
s’oferissin activitats tots els dissabtes. A partir de juny de 2012, tal i com s’ha
esmentat abans, es van començar a aplicar tarifes a les visites guiades,
visites temàtiques, activitats esportives i tallers (BOIB Núm. 70 17-05-2012).

Les activitats que es van proposar al parc natural de ses Salines són:
L’Ecologia de les Zones Humides. Dia Mundial de les Zones humides.
Taller “Feim una titella per volar”. Dia de les Illes Balears.
Taller d’ identificació i fotografia de les Orquídies del parc.
Festa per a la celebració del 10è Aniversari de la declaració del parc
natural.
Taller “Estels al cel del parc”.
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Identificació de les papallones del parc natural.
Itinerari marítim “Històries dels nostres illots”.
Itinerari en bicicleta.
Taller de Fauna i Flora del litoral –Formentera.
Taller Fauna i Flora del litoral –Eivissa.
Taller Fauna i Flora del litoral -Formentera (II).
Itinerari “Porpra i Blanc”.
Taller Fauna i Flora del nostre litoral-Eivissa (II).
Itinerari Ornitològic. Dia de les Aus.
Itinerari Ornitològic (II).
Taller de Fotografia nocturna.
Nordic Walking a Formentera.
Marató fotogràfica.

D’aquestes activitats inicialment proposades, finalment només se’n varen
realitzar 11. Com s’havia comentat en apartats anteriors, encara que que el
públic va reaccionar millor a la publicitat de les activitats, no es va arribar al
màxim d’acollida. En la majoria d’ocasions van quedar places per ocupar o
fins i tot, es van anul·lar algunes activitats per manca de gent apuntada.
Aquest darrer cas va ser habitual a les activitats que es van proposar per a
Formentera.
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L’any 2011 es commemorava el 10è aniversari de la declaració del parc
natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera i per tal de celebrar-ho es va
organitzar una jornada especial el dia 17 de desembre a la finca de Can
Marroig (a Formentera) la qual es va ajornar per mal temps. Per tant, es va
celebrar el dia 21 d’abril de 2012. Es va programar una jornada festiva al
centre d’Interpretació de Can Marroig a Formentera a la qual es varen
plantejar diferents activitats:
Taller: Fer una titella de flamenc.
Marató fotogràfic categoria Adults.
Marató fotogràfica categoria Infantil.
Demostració i Presentació de les noves cadires Joëlette.
Visita lliure al centre d’Interpretació.

La participació va ser d’unes 50 persones en les activitats programades per
a la jornada.

El total de participants a les activitats d’agenda de 2012, va ser de 209
persones.
36

D’altra banda, també es van fer itineraris per públic en general, a més de les
activitats d’agenda. Aquestes visites es realitzen sempre i quan hi hagi un
mínim de 5 persones que ho sol·licitin i hi hagi disponibilitat en el calendari
de les educadores. Durant l’any 2012 es van realitzar 13 visites guiades que
varen ser sol·licitades per al públic general, el que suposa un total de
131persones ateses.

En total:

Public en
general
16%

Educacio
Formal
84%

3.3.8. Programa de publicacions
Aquest programa, a través de projectes de diferents publicacions, pretén
incrementar l’oferta de material divulgatiu del parc natural ses Salines d’Eivissa
i Formentera.
Durant el 2012 es va estar treballant de manera conjunta a tot Espais de
Natura Balear per editar un quadern de camp d’educació ambiental per a
tots els espais protegits de les Illes Balears.
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3.4. Àrea d’investigació i seguiment
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3.4.1.

Seguiment de la qualitat de l’aigua.

De manera trimestral es realitza un recollida sistemàtica de mostres d’aigua, de
tota una sèrie de punts establerts a una xarxa d’estacions de mostreig.
Aquestes mostres són enviades al laboratori d’anàlisi d’aigües de la Conselleria
de Medi Ambient, on s’analitzen tot un seguit de paràmetres físico-químics per
avaluar les condicions i la qualitat de les aigües dels diferents ambients
aquàtics presents al parc natural. En el mateix moment que es recull la mostra,
es prenen tota una sèrie de mesures in situ, gràcies als aparells adquirits per
realitzar aquest seguiment. En aquesta xarxa de mostreig, estan representats
els ambients de circumval·lació de les aigües del sistema saliner, les aigües
d’escorrentia, les aportacions des dels punts de bombeig de la mar a l’interior
del sistema, les aigües de determinats estanys, etc. La xarxa compta amb 15
punts a l’illa de Formentera i 16 a Eivissa.
En els darrers mostrejos ja no es varen poder realitzar les mesures in situ ja que
l’aparell es va fer malbé, sí però l’anàlisi al laboratori.

3.4.2. Control i seguiment de la fauna

vertebrada.
Control i seguiment de Larus audouinii
El Parc Natural, amb el cos d’agents de medi ambient, realitza de forma
habitual els censos de les colònies de gavina de bec vermell del Parc. L’any
2011 es va fer una estima i no es va baixar als illots per no causar més molèsties.
El 2012 sí es va fer el cens complert.
El 16 de maig de 2012 es va realitzar el recompte d’individus amb el següent
resultat:
LOCALITAT

NIUS/PARELLES

Negra Grossa

0

S’Espardell

43

Els Penjats

125

Illa Sal Rossa

0

Gastavi

0

Illa des Porcs

0

Malvins

0

TOTAL

168
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El 2011 es va obtenir la primera cita de cria a terra per aquesta espècie fora de
l’àmbit del illots, encara que no es va poder comprovar l’èxit reproductiu
d’aquesta posta. Pel 2012, es van detectar restes de posta, però finalment fou
abandonada i sense èxit.
S’observa un augment al 2010 seguit d’una acusada disminució al 2011 i al
2012.
Parelles gavina bec vermell

450

413

400
348

350

360

344
307

300
250

231
204

200

168

150
100
50
0
any 2005

any 2006

any 2007

any 2008 any 2009 any 2010

any 2011

any 2012

Cens, seguiment de poblacions i avaluació de la productivitat anual del corb
marí (Phalacrocorax aristotelis) al Parc.
Es van seguir portant a terme anellaments pel seguiment de l’èxit reproductor
d’aquesta espècie.
Projecte per la recuperació de l’àguila peixatera (Pandion haliaetus) com a
reproductora al parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera. Seguiment i
control.
Es van seguir portant a terme seguiments per a constatar la ocupació d’aquest
niu per alguna parella d’àguiles, de moment sense resultat positiu.

40

Seguiment de l’avifauna aquàtica al parc natural de ses Salines d’Eivissa i
Formentera.
En el 2012 s’ha realitzat el seguiment de les espècies més representatives de
l’avifauna aquàtica presents a l’àmbit del Parc a Eivissa, a Formentera i a
s’Espalmador.

3.4.3. Seguiment dels ropalòcers diürns al

Parc Natural. Programa CBMS.
Des de el 2005 és porta a terme per part del propi personal de l’espai protegit
aquest programa. Aquest és un sistema de seguiment de papallones diürnes
que es desenvolupa i coordina a nivell internacional, i consisteix en el disseny i
realització d’un itinerari de manera setmanal. Amb aquest estudi es pretén
donar una mica de llum sobre la diversitat, distribució, requeriments d’hàbitat i
rutes migratòries seguides per les papallones en els diferents territoris.
El 2012 fou el darrer any que es va realitzar aquest seguiment.

Des de l’acomiadament del naturalista el 5 de desembre de 2012 fins dia
d’avui només s’han pogut portar a terme algunes d’aquestes tasques. De fet,
no s’han pogut analitzar les dades de manera global per manca de temps i
personal.
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1.Autoritat de gestió, Junta Rectora
/Patronat, Equip de Gestió del
parc/reserva/ de gestió

3.5. Àrea de participació
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El dia 20 de juny de 2012, a les 17:00 h es va portar a terme la 8a sessió del
Patronat del parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, a la seu del
Consell d'Eivissa, amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació de la Memòria de gestió dels anys 2010 i 2011.
3. Presentació del Pla Anual d'Execució per a l'any 2012.
4. Torn obert de paraules.
Després d’un profitós torn obert de paraules, es van aprovar per unanimitat
tots els punts del dia. A les 19:00 es va aixecar la sessió.
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3.6. Àrea de manteniment
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El parc natural de ses Salines disposava de tres treballadors de Biodiversitat i un
capatàs. Un dels treballadors de biodiversitat estava a l’illa de Formentera tot
l’any, la resta a l’illa d’Eivissa fent visites periòdiques a Formentera. Aquest
personal, excepte el treballador de Formentera, estava compartit el 50% del
temps amb les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent, fet
que condiciona el total de feines a realitzar, ja que en realitat és com si es
disposés de la meitat del personal.
El 5 de desembre de 2012 un dels treballadors d’Eivissa fou acomiadat.
També el treballador de biodiversitat de Formentera va estar de baixa des del
mes de gener fins el mes de maig, baixa que no es va cobrir.
Entre les feines que realitza aquest personal per a aconseguir una millora de
l’aspecte ambiental i ecològic de l’entorn natural de l’espai, durant el 2012 es
van seguir desenvolupant les següents actuacions a l’àrea de manteniment:
- Manteniment i neteja: el Parc Natural es tracta d’una zona altament
freqüentada i amb molts d’usos diferents encabits en el seu àmbit. Tot això fa
que el parc natural de ses Salines precisi de contínues jornades de neteja i
manteniment dels seus diferents ecosistemes.
Les principals feines que s’han realitzat han estat: neteges a zones boscoses
(Sal Rossa i es Codolar), neteges del litoral i d’illots (Punta de ses Portes, ses
Bassetes, s’Espalmador, etc.) i neteges als estanys de sal Rossa i es Cavallet.
Amb aquestes neteges s’han recollit diferents tipus de residus, i de
voluminosos tal com restes de motocicletes i embarcacions, hamaques,
ferros, electrodomèstics i vidres.
-

A més, a la finca de Can Marroig es continuen fent les tasques de neteja i
manteniment dels fornells, la retirada i separació dels fems de l’àrea
recreativa per part del peó de l’illa de Formentera i qualsevol altra tasca
relacionada amb el manteniment de la finca pública.

-

També realitzen el manteniment del Centre d’Interpretació de Can Marroig
i de Sant Francesc (pintar, mantenir operatiu).

-

Retirada de pins morts o restes forestals, esbocats per forts temporals. La
brigada del parc natural de ses Salines ha estat retirant i col·laborant en la
retirada de pins morts tant a domini públic marítim terrestre com a finques
amb conveni forestal.

-

S’han realitzat feines de manteniment de la senyalització del parc natural,
retirant senyals romputs, reposant alguns dels senyals desapareguts i
adreçant i netejant els senyals que així ho requerien.

-

S’ha portat a terme les feines de manteniment dels vehicles i embarcació.
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-

S’ha col·laborat en les feines del naturalista del Parc, com a suport en feines
de cens i anellament d’aus, recollida de mostres d’aigua, etc.

Vehicles:
El parc natural de ses Salines disposa de tres vehicles, dos motocicletes i dos
remolcs: Nissan Terrano II (curt), Renault Kangoo, Renault Kangoo (Formentera).
A més, disposa de l’embarcació Malvins, amb el seu corresponent remolc.
El dia 5 de juliol de 2012, la barca Malvins fou cedida a l’empresa SEMILLA per
a realitzar la vigilància de la Reserva Marina des Freus.
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3.7. Àrea de vigilància
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Donant la màxima cobertura al territori del parc en matèria de vigilància i
control d’activitats que puguin provocar impactes negatius en el medi, tenim
el cos d’Agents de Medi Ambient. El Parc Natural té adscrits tres agents de
medi ambient (dos a l’illa d’Eivissa i l’altre a Formentera). El fet que aquests
agents de medi ambient no puguin disposar de dedicació completa a les
tasques de vigilància en el Parc, ocasiona mancances en alguns d’aspectes
del control i vigilància d’aquest espai protegit.
Vigilància a l’àmbit marí
D’altra banda, es van realitzar grans esforços per a cobrir al màxim la vigilància
a l’àmbit marí, sobretot pel que respecta als fondejos. Concretament, el 2012:
-

Abans de la temporada d’estiu, es van realitzar 10 sortides de vigilància
amb l’embarcació pròpia Malvins (cal recordar, de nou, que el parc
natural de ses Salines no disposa d’un patró propi, sinó que el comparteix
amb les Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de ponent).

-

El mes de maig de 2012, Espais de Natura Balear va preparar un protocol
d’actuació (intern, pels vigilants que es trobessin a la mar), per coordinar
adequadament els avisos rebuts dels vaixells que havien fondejat sobre
posidònia o a zones no permeses. En aquest protocol es sol·licitava la
col·laboració dels Agents de Medi Ambient per a situacions especialment
compromeses i/o la col·laboració de la Guàrdia Civil del Mar.

-

A partir del dia 5/7/2012, la barca Malvins va ser cedida mitjançant un
acord a l’empresa SEMILLA (Acord entre Espais de Natura Balear i Serveis
de Millora Agrària SA per a la cessió d’ús de l’embarcació “Malvins” per a
la vigilància marina dins l’àmbit del parc natural de ses Salines d’Eivissa i
Formentera), per a que SEMILLA SA, en l’exercici de les seves funcions de
vigilància de les reserves marines, dugués a terme la vigilància de l’àmbit
marí del parc natural de ses Salines d’Eivissa, especialment pel que fa a la
protecció de les praderies de posidònia, per tal de garantir el compliment
de la normativa a l’efecte.

-

El 24 de juliol de 2012 va tenir lloc a les oficines de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori d'Eivissa, una reunió per tal de
coordinar com portar les feines d'informació i control dels fondejos
d'embarcacions dins el parc natural de ses Salines (d’acord amb el
protocol abans esmentat).

-

Durant l’estiu de 2012 la Guàrdia Civil col·laborà de manera activa a
l’àmbit marí del Parc a l’hora de vigilar el fondeig sobre Posidonia
oceanica.

-

El dia 10 d’octubre de 2012, la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic, va convocar una a les oficines de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori d’Eivissa, amb la
presència del conseller Sr. Gabriel Company Bauzà, amb l’objectiu
d’establir col·laboracions entre administracions per a gestionar de la
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manera més efectiva possible el Parc. A aquesta reunió assisteixen: la
Delegació del Govern, la Demarcació de Costes, l’Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia, la Guàrdia Civil i personal de la Conselleria de Medi
Ambient. S’analitza com ha anat la temporada d’estiu, quins han estat els
principals problemes i s’estableixen les bases per a la temporada següent.
Amb tot això, la vigilància de l’àmbit marí millorà de manera considerable
respecte l’any 2011. Per tant, es va disposar de:
-

3 embarcacions dels camps de boies de fondeig regulat (ABAQUA)
1 embarcació SEMILLA (barca Malvins)
Col·laboració amb la Guàrdia Civil.
Sortides puntuals amb els Agents de Medi Ambient.

Vigilància a l’àmbit terrestre:
La vigilància a l’àmbit terrestre només la realitzen els Agents de Medi Ambient,
ja que el Parc no disposa de vigilants d’estiu com anys anteriors:
Jornades de vigilància i control anti-incendis.
Tasques puntuals de recolzament al personal del Parc Natural en el control
de l’ús públic de les platges més freqüentades i control de les activitats
d’explotació turística litoral, a més de seguir vigilant les concessions
administratives d’hamaques i para-sols.
Pel que fa a la vigilància específica d’activitats especialment lesives o
perilloses en zones sensibles, les més habituals són: infraccions urbanístiques,
infraccions relacionades amb el sanejament i abandonament de residus,
activitats turístiques incompatibles (festes, infrastructures no autoritzades,
etc.), circulació fora de camins o a zones restringides, etc.
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3.8. Àrea d’administració
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Unitat formada per la directora i dos tècniques. Entre les tasques que es
realitzaven destacaven, la preparació i execució de propostes, gestió de
recursos econòmics i humans, subvencions i coordinació de totes les unitats de
gestió del parc, incloses convocatòries i assistència a reunions i Patronat.
Aquest volum de feina el van realitzar únicament les dues tècniques, ja que la
directora va gaudir d’una excedència. A més, el mes de desembre de 2012
una de les tècniques fou acomiadada i la plaça amortitzada.
Actuacions a nivell d’administració:
-

Participació en reunions de directors d’espais naturals protegits de les
Illes Balears (Espais de Natura Balear).

-

Realització d’informes.

-

Realització d’autoritzacions de fotografia i filmació, presa de mostres i/o
estudis científics, activitats lúdiques i educatives.

-

Realització d’informes sobre expedients d’obres.

-

Realització de valoracions ambientals sobre actes, denúncies o altres
incidències detectades al Parc.

-

Tramitació i realització d’informes de subvencions.

-

Atenció telefònica i presencial a propietaris o altres interessats.

-

Contractacions.

-

Elaboració de memòries i plans anuals.

-

Planificació de les feines a realitzar per la resta de personal.

-

Tramitació i elaboració de quadrants i resta de documents de recursos
humans.

-

Logística i compres.

-

Etc.
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A continuació, es mostra el número d’expedients tramitats al parc natural de
ses Salines durant el 2012:

Expedients tramitats al Parc el 2012
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TOTAL: 154 expedients
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