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patronats de cada fundació per dur a terme les actuacions necessàries per fer
efectiva la fusió per absorció.
Setè. Ordenar que, una vegada completat tot el procediment, es publiquin
els Estatuts de la nova entitat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

03-04-2012

Proposta de tarifes i preus de treball de l’Ibanat per a l’exercici 2012
Tots aquests preus són sense imposts
PREUS DE RECURSOS HUMANS PER A LES SEGÜENTS TASQUES:

Vuitè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 30 de març de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 6156
Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
d’aprovació de preus de treballs 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 1 de febrer de 2012, vist l’informe del director-gerent, va aprovar la proposta de preus de treballs per a l’exercici 2012, i va
facultar el propi director-gerent , per a donar trasllat de l’esmentat acord a la
Conselleria de Medi Ambient , per a la seva aprovació per l’òrgan competent, la
qual cosa es va dur a terme mitjançant ofici de data 12 de març 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 els preus del treballs 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 per als treballs de l’Institut
Balear de la Natura en propers 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.
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.
Palma, 19 de març de 2012
Gabriel Company Bauzá
Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Acondicionament dels llits dels torrents de les Illes Balears
Restauracions forestals
Faixes de defensa contra incendis forestals
Tasques de protecció d’espècies
Tasques de sanitat forestal
Manteniment d’infraestructrues en finques públiques
Construcció i manteniment de camins forestals
Preus Recursos Humans per hora
Tècnic Superior
Enginyer Tècnic Forestal
Auxiliar Administratiu
Capataç General
Capataç / Conductor
Treballador Forestal Especialista 1a / Conductor B
Treballador Forestal Especialista
Treballador Forestal

preu
40,75 €
36,97 €
28,31 €
33,60 €
33,58 €
28,31 €
26,40 €
23,53 €

PREUS DE RECURSOS HUMANS PER A TASQUES DISTINTES A LES ABANS
DESCRITES:
Preus Recursos Humans per hora
Tècnic Superior
Enginyer Tècnic Forestal
Auxiliar Administratiu
Capataç General
Capataç / Conductor
Treballador Forestal Especialista 1a / Conductor B
Treballador Forestal Especialista
Treballador Forestal

preu
60,37 €
53,90 €
42,04 €
50,13 €
49,59 €
41,50 €
38,81 €
34,50 €

PREUS DE MAQUINÀRIA
Preus Maquinària per hora (sense conductor)
Vehicle Brigada
Furgoneta
Motosserra desbrossadora
CamióTT Forestal
Tractor>70CV
Astilladora (Met.,Cramer, etc.)
Autobomba
Miniretro, Mauinària menor

preu
7,75 €
5,54 €
4,43 €
31,01 €
46,51 €
77,52 €
31,01 €
23,26 €

TARIFES TRACTAMENTS CONTRA PLAGUES (preus per hectàrea)
Tractaments aeris (polvorització amb UBV), producte no inclòs
Tractament aeri (polvorització a UBV) mitjançant avió de càrrega en terra,
capacitat 1.500 L
Tractament aeri (polvorització a UBV) mitjançant helicópter, capacitat 500 L
Tractament aeri (polvorització a UBV) mitjançant helicópter, capacitat 350 L
Tractaments aeris i terrestres (polvorització amb UBV), inclòs producte
tractament aeri mitjançant avió tipus AT-802 amb bacillus turgiensis
(BTK) a 3,5L/Ha
tractament aeri mitjançant avió tipus AT-802 amb diflubenzurón
(IGR) a 3L/Ha
tractament aeri mitjançant helicópter tipus bell-206 amb bacillus
turgiensis (BTK) a 3,5L/Ha
tractament aeri mitjançant helicópter tipus bell-206 amb
diflubenzurón (IGR) a 3L/Ha
tractament aeri mitjançant helicópter tipus bell-206 amb
diflubenzurón (IGR) a 2L/Ha
tractament terrestre UBV amb BTK
tractament terrestre UBV amb IGR
REPOBLACIONS FORESTALS (preu per planta repoblada)
repoblació forestal en terreny molt rocós i pendents molt forts (>30%),
preparat amb retroaranya
repoblació forestal en terreny moderadement rocós i pendents forts
(>20%), preparat amb retroaranya
repoblació forestal en terreny poc rocós i pendents no superiors al 30%,
preparat amb tractor i ripper
repoblació forestal en terreny pla, preparat amb tractor i ripper i
plantat amb tractor i plantadora mecànica

preu
14,16
27,57
24,87
preu
46,96
41,36
62,82
57,64
49,84
183,36
188,53
preu
14,97
9,57
6,52
5,84
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preu hora vigilant
turnicitat vigilant (mensual)
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preu
14,75
90,93
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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 (BOIB núm. 119, de 6-08-2011).

Palma, 19 de març de 2012
Gabriel Company Bauzá
Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 6314
Resolució de la directora general de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques per la qual s’autoritza la desadscripció del vehicle Peugeot 407 amb matrícula 7506 DDC, de l’Agència Balear
de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i la seva adscripció a Conselleria d’Administracions Públiques – Parc mòbil.
(Actiu fix 100000001637-0) (Exp DGPCOP 72/2012)

9.Decret 33/2011, de 4 de novembre, del president de les Illes Balears, pel
qual es modifica el 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 (BOIB núm. 166, de 5-11-2011).
10.Resolució del Conseller d’Administracions Públiques de 5 de setembre
de 2011, de delegació de competències en matèria de patrimoni en la directora
general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques (BOIB núm. 137, de 13 de
setembre).
Per tot això, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 88 de
la Llei 6/2001, d’11 d’abril, dict la següent
Resolució

Antecedents
1.El 20 de desembre de 2011, la secretària general de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, va sol·licitar el canvi d’adscripció del
vehicle, Peugeot 407 STCONFORT HD, matrícula 7506 DDC, de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i la seva l’adscripció a favor de la
l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA).
2.El 15 de març de 2012, la Direcció general de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques es va adonar de l’error en origen, encara que la sol·licitud
d’adscripció es va donar per vàlida de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori a l’Abaqua, quan en realitat era del Parc mòbil a l’Abaqua.
Fonaments de dret
1.Els articles 24 i 88 c de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 49, de 24 d’abril de 2001), i la resta de disposicions aplicables concordants.
2.Els articles 28, 29, 154, 156 i concordants del Decret 127/2005, de 16
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001,
d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 192, de 24 de desembre de 2005).
3.Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 03-04-2003).
4.Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual
es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91
ext., de 20-06-2011).
5.Decret 11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual
es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB
núm. 91 ext., de 20 de juny).
6.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 (BOIB núm.
91 ext., de 20-06-2011)

1.Desadscriure de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, el
vehicle, Peugeot 407 STCONFORT HD, matrícula 7506 DDC i la seva adscripció a la Conselleria d’Administracions Públiques – Parc mòbil.
2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
3. Notificar aquesta Resolució a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA), i a la Conselleria d’Administracions Públiques – Parc
mòbil.
4.Anotar el contingut d’aquesta Resolució en l’Inventari General de Béns
i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Palma, 28 de març de 2012
Propòs a la directora general: El cap de Servei de Patrimoni
José Antonio Berastain Diez
Conforme amb la proposta.
En dict resolució
La directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques
Ana María García Serrano

—o—
Num. 6332
Resolució de la directora general de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques per la qual s’afecta al domini públic i s’adscriu
la finca Es Cós (Costa Nord), a l’entitat de dret públic Agència
de Turisme de les Illes Balears. (Exp DGPCOP 97/2012)
Antecedents
1.El dia 18 de novembre de 2011, el Patronat de la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears, per unanimitat, va acordar,
entre d’altres punts, la cessió a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
la finca es Cós (Costa Nord), del terme municipal de Valldemossa.
La finca es Cós, a què fa referència aquest expedient, consta inscrita en el
Registre de la Propietat número 8 de Palma amb les dades següents: finca 1806,
tom 5544, llibre 71, foli 25. La seva referència cadastral és
7659701DD6975N0001WO.

7.Decret 81/2011, de 22 de juliol, pel qual es nomena la directora general
de Contractes, Concessions Administratives i Obres Públiques de la Conselleria
d’Administracions Públiques (BOIB núm. 112, de 23-07-2011).

2.La Direcció General de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques a través del Servei de Patrimoni ha tramitat l’expedient de cessió gratuïta de la finca
amb el número 388/2011, conclòs amb la signatura de l’escriptura que a l’apartat següent es ressenya.

8.Decret 23/2011, de 5 d’agost, del president de les Illes Balears, pel qual
es rectifiquen els errors materials i es modifica el Decret 12/2011, de 18 de juny,

3.Mitjançant escriptura pública de cessió gratuïta de 27 de març de 2012,
atorgada davant el notari Sr.Victor Alonso-Cuevillas Sayrol, amb el número de

