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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS
Num. 5359
Acord del Consell de Govern de 17 de març de 2006, d’aprovació del projecte de la ‘supressió de pas a nivell P.K. 17+980 de la línia fèrria PalmaInca. T.M. Consell. ’
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, en sessió celebrada el 17 de març de 2006,
adoptà, entre altres, l’acord següent.
«Primer. Aprovar definitivament el projecte de ‘Supressió de pas a nivell PK 17+980 de la línia fèrria Palma-Inca’.
Segon. Facultar a Serveis Ferroviaris de Mallorca (S.F.M.), beneficiari de l’expropiació, la realització de les tramitacions necessàries per la contractació de
l’execució de les obres que es comprenen en el projecte aprovat en el primer punt.
Tercer. Contra l’acord d’aprovació del projecte (punt 1er) es pot interposar, davant el mateix Consell de Govern, recurs potestatiu de reposició en el termini
d’un mes a comptar a partir del dia següent a la seva notificació; o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del TSJB
en el termini de dos mesos a comptar a partir del següent a la seva notificació.
Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. »

Palma, 20 de març de 2006
La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 5354
Acord del Consell de Govern de 17 de març de 2006, d’aprovació de mesures cautelars urgents per a la contenció de la Quitridiomicosi a les Illes
Balears
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Medi Ambient , en sessió celebrada el 17 de març de 2006, adoptà, entre altres, l’Acord
següent:
«Primer. Aprovar les mesures cautelars per a la contenció de la quitridiomicosi a les Illes Balears següents:
a) Queda restringit l’accés i trànsit en les àrees afectades per quitridiomicosi al personal específicament autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient, amb
garantia de desinfecció de vestuari i equipament.
b) Queden afectes a la limitació anterior les àrees següents:
Zona 1. Torrent dels Ferrerets. Polígon delimitat pels punts x: 485,9 y:4411,6 ; x:486,1 y:4411,7 ; x:485,8 y:4412,4 i x:485,5 y:4412,3
Zona 2. Cocons de sa Bova: un radi de 200 m lineals del punt x: 487,9 y: 4.413,6
c) El conseller de Medi Ambient queda facultat per ampliar o variar les àrees de restricció en funció de l’extensió de la infecció.
Segon. El present Acord es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.»
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Palma, 20 de març de 2006
La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
Num. 5336
Acord del Consell de Govern de 17 de març de 2006, pel qual es modifica el Pla estratègic de subvencions de la comunitat autònoma per a l’any
2006
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, en sessió celebrada el 17 de març de 2006, adoptà, entre
altres l’acord següent:
«Primer. Modificar l’annex del pla estratègic de subvencions de la Comunitat Autònoma per a l’any 2006, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 28
de desembre de 2005, pel que fa a la inclusió de noves línies de subvenció corresponents a la Conselleria de Presidència i Esports les quals s’adjunten com a annex
en aquest acord.
Segon. Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX

