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Num. 71

CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 9601
Resolució d’aprovació de la ordenanza para la ordenación y
regulación del estacionamiento tarifado con horario limitado
(ora) en en puerto de Pollença
El Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears en sessió de data
25/04/2012 va ordenar la implantació de l’estacionament tarifat amb horari limitat (ora) al port de Pollença, i va acordar facultar al vicepresident per aprovar la
ORDENANZA PARA LA ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO TARIFADO CON HORARIO LIMITADO (ORA) EN EN PUERTO DE POLLENÇA; previs els tràmits corresponents.
Atès l’informe favorable de 19/04/2012 i de l’Ajuntament de Pollença, de
15/05/2012, en ús de les facultats que té atribuïdes, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la ORDENANZA PARA LA ORDENACIÓN Y
REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO TARIFADO CON HORARIO
LIMITADO (ORA) EN EN PUERTO DE POLLENÇA, adjunta com annex.
Segon.- Publicar-la al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Consell d’Administració de
Ports de les Illes Balears.

de la versió catalana i 84 de la versió castellana, aquest queda de la següent
manera:
ANNEX I
Centres d'Interpretació
Ca s'Amitger
Ca'n Bateman
S'Albufera des Grau
Ca'n Marroig
Museu Cabrera 'Es Celler'
Son Real

<12 anys
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït

>12 anys
2€
1€
2€
2€
2€
3€

Centre de visitants 'Ses Salines,'
0 a 3 anys
parc nacional de Cabrera
3 a 12 anys
Adults >12 anys

gratuït
4,50 €
8€

Per a les visites que es concertin amb centres escolars (fins ESO) el preu
per a cada alumne/a es fixa en 3 €
En el cas de la compra anticipada de més de 100 entrades, s'aplicarà un
descompte del 15%
Activitats i Tallers
Visites guiades

0-3 anys
<12 anys
>12 anys
0-3 anys
<12 anys
>12 anys

Visites temàtiques

Palma, 15 de maig de 2012
El director general de Ports i Aeroports,
Antonio Deudero Mayans (facultat per acord de 25/04/2012)
Veure annex a la versió castellana.

Num. 9941
Correcció d’errates advertides en la publicació de la versió castellana i catalana de l’Acord del Consell Directiu d’Espais de
Natura Balear pel qual s’aproven les tarifes aplicables als serveis
i activitats realitzades per Espais de Natura Balear per a l’exercici 2012, en el BOIB número 70, de 17 de maig de 2012.
L’article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que les
errates en el text publicat, respecte del text rebut, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears poden ser corregides per l’òrgan encarregat del Butlletí, tot i que
prèviament ho ha de comunicar a l’òrgan del qual hagi emanat l’acte o disposició objecte de la correcció.

gratuït
2€
4€
gratuït
6€
8€

A les visites se'ls afegirà, per a totes les edats, el cost del transport addicional en cas de que existeixi.
Activitats esportives

0-3 anys
<12 anys
>12 anys

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI

15

gratuït
6€
8€

A les activitats se'ls afegirà, per a totes les edats, el cost del transport addicional en cas de que existeixi.
Tallers

0-3 anys
<12 anys
>12 any

gratuït
4€
6€

En el cas que per la realització d’algun dels tallers sigui necessari algun
tipus de material addicional, la tarifa de l’activitat s’incrementarà, per a totes les
edats, amb la part proporcional del cost del material.
Publicacions
Guies de passeig/llibres ENB
Itineraris
Quaderns de flora i fauna

5€
1€
1€

Palma, 17 de maig de 2012

De l’article 2 del Decret 132/2002 d’octubre, pel qual s’estableix el règim
de funcionament del Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com de l’article 3.2
del Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es desprèn
que la Secretaria General de la Conselleria de Presidència és l’encarregada del
Butlletí.

La secretaria general de la Conselleria de Presidència
Catalina Ferrer i Bover

En data d’avui s’ha comunicat al secretari del Consell Directiu d’Espais
de Natura Balear, la correcció de les errates de publicació advertides. Aquestes
es troben a l’annex I a la pàgina 40 de la versió catalana i 84 de la versió castellana del BOIB núm. 70 de 17 de maig de 2012.

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

Per tot això, d’acord amb l’article 15.1 de l’Ordre del conseller de
Presidència de 23 de desembre de 2002 per la qual es determinen les característiques formals del Butlletí Oficial de les Illes Balears i es desplega el procediment per inserir-hi textos,
Resolc
Primer.
Una vegada rectificades les errates advertides a l’annex I a la pàgina 40

—o—

4.- Anuncis

Num. 9534
Relació de convenis de col·laboració que ha subscrit Bitel
Balears Innovació Telemàtica S.A. en el primer quadrimestre de
l’any 2012
L’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de maig de 2011, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que s’han de remetre al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers dies dels mesos de gener,
maig i setembre de cada any una relació dels convenis subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una administració pública com amb una entitat

