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comprovarà que el foc està apagat del tot.
4.6. En el cas que s’hi organitzin vetllades, es faran a la sala de la foganya, tot respectant les oportunes normes de convivència.
5. No es permetrà la instal·lació de taules addicionals, tendes de campanya o qualsevol altre element no autoritzat prèviament.
6. Cal respectar en tot moment l’entorn natural del voltants i procurar
mantenir tancat el portell exterior de la casa.
7. S’evitaran els renous estridents d’aparells musicals, tant dins com fora
de les instal·lacions.
8. Es prohibeix l’accés a l’habitatge superior sense autorització.
9. Els usuaris hauran de dur els seus llençols o sacs de dormir.
10. El centre disposa d’una farmaciola. En el cas que s’empri material de
la farmaciola, s’indicarà en el full indicat en el punt 13.
11. També hi duran els utensilis i materials per a la seva neteja personal.
12. En absència del personal del centre, acabada l’estada caldrà apagar els
llums, tancar amb clau i deixar les finestres, portes i portells ben tancats.
13. Un cop finalitzada l’estada, s’omplirà un full d’avaluació on, a més de
respondre a les diferents qüestions, es comunicarà els desperfectes que es
puguin haver ocasionat, les possibles deficiències de funcionament en algunes
instal·lacions i/o la manca de material.
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pers exercicis.
Segon.- Acordar la publicació d’aquesta resolució i la relació de preus
adjunta en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , per
a general coneixement.
Tercer.- Aquesta resolució tindrà vigència a partir del 16 de gener de
2012.
Contra aquesta resolució , que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar potestativament recurs de reposició , davant el mateix òrgan que ho
ha dictat, en el termini d’un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos , d’acord amb el que estableixen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i article 10.1.a) i
46 de la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa , sense perjudici que , d’acord amb el que preveu l’article 58.2 de
la llei 30/1992 , es pugui exercitar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
Tarifes de l’IBANAT per a l’exercici 2012
Feixos de llenya de 10kg.
Plantes produïdes en els vivers d’IBANAT
Totes les quanties s’entenen IVA inclòs

3,00 €/unitat
0,60 €/unitat

Palma, 12 de desembre de 2011
Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá
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CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 37
Resolució del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
d’aprovació de tarifes de l’Institut Balear de la Natura (Ibanat)
per a l’exercici 2.012.
ANTECEDENTS
I.- El Consell d’Administració de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), en reunió celebrada en data 29 de novembre de 2011 ,vist l’informe del
director-gerent, va aprovar la proposta de tarifes per a l’exercici 2012, i va
facultar el propi director-gerent , per a donar trasllat de l’esmentat acord a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori , per a la seva aprovació per
l’òrgan competent, la qual cosa es va dur a terme mitjançant ofici de data 9 de
desembre de 2012.
FONAMENTS DE DRET
I.- L’article 7.4 del Decret 69/1997 , de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l’Institut Balear de la Natura , estableix que ‘ El Consell d’Administració,
tindrà al seu càrrec totes les facultats necessàries per dirigir, administrar i gestionar tot allò que constitueix l’objecte de l’entitat o que tingui relació amb el
seu compliment, i entre altres:...4. Proposar a l’òrgan pertinent les tarifes i preus
d’acord amb la normativa vigent’
II.- La llei 3/1989 de 29 de març, d’entitats Autònomes i Empreses de les
Illes Balears , preveu al seu article 7.1 , aplicable a les entitats de dret públic que
han d’ajustar la seva activitat al dret privat d’acord amb l’article 18 del mateix
text legal , on estableix que ‘ Les tarifes i preus que aquestes entitats apliquin
seran autoritzats pel titular de la Conselleria que estiguin adscrites , exceptuant
aquells casos que , per la seva naturalesa, aquesta finalitat estigui atribuïda a
altre òrgan de la Comunitat Autònoma o a altra Administració Pública’
Vist tot l’exposat , i d’acord amb les facultats que tinc atribuïdes , dict la
següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Autoritzar les tarifes per a l’exercici 2012 de l’Institut Balear de
la Natura , segons la proposta elevada pel Consell d’Administració d’aquesta
entitat, fent constar en la publicació que aquests preus restaran vigents fins que
s’aprovin i es publiquin uns nous preus de l’Institut Balear de la Natura en pro-

Num. 95
Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2011 pel qual
s’aproven les línies generals del Pla Estratègic en Matèria de
Funció Pública que s’han de seguir per racionalitzar i professionalitzar l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i per millorar les condicions de treball del seu personal
La planificació dels recursos humans constitueix un element essencial de
la previsió constitucional dels principis d’eficàcia i eficiència que ha de seguir
l’actuació de l’Administració.
En qualsevol organització és imprescindible, i encara més en les administracions públiques, on la satisfacció de la ciutadania és propiciada bàsicament
per l’actuació dels seus professionals, comptar amb una sistemàtica de planificació dels recursos humans amb el propòsit no només de conèixer quants professionals es necessiten, sinó també per identificar les competències requerides
a aquests professionals i quins són els mecanismes necessaris per aconseguir i
mantenir l’excel·lència professional, tant pel que fa a les competències elementals com pel que fa a l’adquisició de noves competències per adaptar-se a l’evolució del coneixement, les noves tecnologies i les expectatives dels ciutadans
i les ciutadanes.
En aquest sentit, cal destacar l’aprovació de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (l’EBEP), com una eina que defineix un
model de funció pública més modernitzada i que perfila les mesures que han de
conduir a aquesta nova concepció de l’Administració pública més competent i
racionalitzada.
Per tot això, i també per influència de les circumstàncies econòmiques
actuals, una de les prioritats del nou Govern de les Illes Balears va ser establir
una nova estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que respongués a aquests criteris d’eficàcia i eficiència en els recursos
públics, com també en la racionalització de la despesa pública, la simplificació
de l’estructura administrativa i el servei a la ciutadania.
En aquest sentit, el Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, va determinar una nova composició del Govern i una nova estructura
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret
12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, va establir les competències i l’estructura orgànica bàsica de les noves conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel
Decret del president 23/2011, de 5 d’agost, i modificat pel Decret 33/2011, de
4 novembre, del president de les Illes Balears. D’aquesta manera,

