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de Direcció del Consorci.
Per a aquestes actuacions es requereixen les firmes mancomunades del
director i de l’administrador.
CAPÍTOL V

21-10-2000

de l’àrea on es proposava la localització del centre de recepció del Parc. Atès
l’informe tècnic de la Direcció General de Biodiversitat, de 9 de febrer de 2000,
que acredita la incorrecció del traçat de l’àrea i per tal d’ajustar la ubicació
correcta del centre, a proposta de la consellera de Medi Ambient, amb l’informe
favorable de la Secretaria General Tècnica i havent-ho considerat el Consell de
Govern a la sessió de tretze d’octubre de 2000

Modificació dels Estatuts i extinció del Consorci
DECRET
Article 36
Article únic.
La modificació i la dissolució d’aquests Estatuts hauran de ser aprovades
pel Consell de Direcció, d’acord amb el que es disposa en els articles 21 i 22, la
qual cosa haurà de ser ratificada pels òrgans de govern de les institucions que
l’integrin. En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora i s’acordaran
els objectius a què haurà d’arribar.

El plànol de la ubicació dels centres de recepció i informació a què fa
referència l’article 11.1 del PORN de s’Albufera des Grau, illa den Colom i cap
de Favàritx, i que s’adjuntava en el Decret 13/1999, de 26 de febrer, se substitueix
pel plànol que s’annexa en el present Decret.

— o —-

Disposició final única.
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 21525
Decret 140/2000, de 13 d’octubre, pel qual es modifica el Decret
13/1999, de 26 de febrer, pel qual es modifica el Pla d’Ordenació
de Recursos Naturals (PORN) del parc natural de s’Albufera des
Grau, illa d’en Colom i cap de Favàritx (Menorca)
En el Decret 13/1999, de 26 de febrer, pel qual es modifica el PORN de
s’Albufera des Grau, illa d’en Colom i cap de Favàritx es va annexar un plànol
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Palma, 13 d’octubre de 2000
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló Pons

