
supost de 2004 i a les corresponents partides dels exercicis següents d'acord amb
el desglossament següent:

Partida G/124A01/76000/00
Any 2004           395.424,64 Euros
Any 2005           715.953,82 Euros
Any 2006           741.124,51 Euros
Any 2007           767.582,99 Euros
Any 2008           415.672,24 Euros

Partida G/124A01/46000/00
Any 2004            48.359,36 Euros
Any 2005           84.974,18 Euros
Any 2006           59.803,49 Euros
Any 2007          33.345,01 Euros
Any 2008           9.511,76 Euros

Segon. Ordenar la publicació d'aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant en conseller
d'Interior, d'acord amb el que disposa l'article 57 de la Llei 3/2003, de 25 de
març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. El termini per interposar-lo és d'un mes, comptador des de la publica-
ció d'aquesta resolució, i, en aquest cas, no s'hi pot interposar un recurs conten-
ciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició.

El recurs potestatiu de reposició s'entrendrà desestimat quan no s'hagi
resolt i se n'hagi notificat la resolució en el termini d'un mes, comptador des de
l'endemà d'haver-lo interposat. En aquest cas quedarà expedita la via contencio-
sa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, s'hi pot interposar directa-
ment un recurs contenciós administratiu, segon el que estableix els articles 45 i
següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà
d'haver-se publicat aquesta resolució, sens perjudici d'interposar-hi qualsevol
altre recurs que es consideri oportú.

Marratxí,  30 de novembre de 2004 

El conseller d'Interior
José María Rodríguez Barberá
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 21430

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 22 de novembre
de 2004, per la qual es cessen i nomenen nous membres, titular
i suplent, del Consell Escolar de les Illes Balears.

Atès l'escrit rebut de Universitat de les Illes Balears, en relació a la pro-
posta de nomenaments de nou membre titular i del suplent al Consell Escolar de
les Illes Balears.

Atès la proposta de substitució del representant titular i del suplent que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 19 de novembre de
2004, d'acord amb el que estableix l'article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de
7 de setembre pel qual refon la Llei de Consells Escolars de les Illes, i l'article
17.o) del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les
Illes Balears dicto la següent  

Ordre

1. Cesar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les per-
sones que tot seguit s'indiquen, agraint-los els serveis prestats:

Grup l: Representants de la Universitat de les Illes Balears:
- Titular  Guillem Ramon Pérez de Rada.
- Suplent  M. Dolors Forteza Forteza.

2. Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears:
Grup l: Representants de la Universitat de les Illes Balears:
- Titular  Miquel F. Oliver Trobat.
- Suplent  Josep A. Pérez Castelló.

3. La duració del seu nomenament serà la corresponent al vocal titular
substituït.

4. Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 de novembre de 2004

Francesc J. Fiol  Amengual
Conseller d'Educació i Cultura
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 21507

Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 25 de novem-
bre de 2004 per la qual queden sense efecte determinats apartats
de la Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 4 de
febrer de 2004, per la qual es fixen les zones de protecció res-
pecte de la llengua blava, es regulen les condicions del moviment
d'espècies sensibles entre les Illes i s'estableix un programa de
vacunació obligatòria del bestiar oví.

Per la Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 4 de febrer de
2004, es van fixar en el territori de la comunitat autònoma, delimitada com a
zona restringida en relació amb la febre catarral ovina per la Decisió de la
Comissió 2003/828/CE, les zones de protecció respecte de la llengua blava, es
van regular les condicions del moviment d'espècies sensibles entre les Illes i es
va establir un programa de vacunació obligatòria del bestiar oví. Avaluat el risc
pels resultats històrics del programa entomològic de seguiment estacional de la
població del Culicoides de les Illes es va permetre que una vegada demostrada
, pel programa de vigilància epidemiològica basat en el seguiment continu d'a-
nimals i granges sentinella de l'illa de Menorca, l'absència de transmissió del
virus de la llengua blava, la Direcció General d'Agricultura, pogués autoritzar
els trasllats de remugants entre Menorca i la resta del territori de les Illes
Balears; però la Resolució va establir, a més, garanties sanitàries suplementàries
consistents, bàsicament, en proves serològiques i de reacció en cadena de la
polimerasa, en mostres de sang dels animals abans del seu trasllat.

El programa de vigilància i seguiment continu (monitoratge) d'explota-
cions sentinelles realitzat ha demostrat, des de el mes de gener,  l'absència de
circulació del virus de la llengua blava al nostre territori. Si, tenint en compte el
període de màxima virèmia d'aquest virus, científicament descrit, i que arribem
a l'època de l'any en que desapareix o es minimitza la activitat dels Culicoides
vectors de la malaltia, i una vegada conduït pel programa de vacunació, el pas-
sat mes de maig, i en ús de les facultats que tenc conferides pel Decret 182/2003
de 4 de novembre, pel qual es declara l'existència de la llengua blava i s'adop-
ten diverses mesures cautelars, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer
1. A partir de la data de la publicació de la present Resolució queden sense

efecte els apartats segon i tercer de la Resolució de la consellera d'Agricultura i
Pesca de 4 de febrer de 2004, per la qual es fixen en el territori de la comunitat
autònoma, les zones de protecció respecte de la llengua blava, es regulen les
condicions del moviment d'espècies sensibles entre les Illes i s'estableix un pro-
grama de vacunació obligatòria del bestiar oví.

2. El moviment d'animals d'espècies sensibles a la llengua blava no haurà
de sotmetre's a cap condició especial i es realitzarà de conformitat a les normes
de caràcter general que li siguin d'aplicació.

Segon 
Aquesta resolució ha d'ésser notificada amb caràcter d'urgència als con-

sells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera i publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 25 de novembre de 2004

La consellera d'Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
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4.- Anuncis

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 21419

Anunci per a la licitació del contracte de subministrament de
gasoli per a les depuradores de Santa Maria, Camp de Mar y
Randa. (Mallorca).

1.-Entitat adjudicadora:
a)Organisme:Institut Balear de Sanejament
b)Dependència que tramet l'expedient: Àrea d'Explotació i Manteniment
c)Número d'expedient: 55/ 04

2.-Objecte del contracte:
a)Descripció de l'objecte: Subministrament de gasoli per a les depurado-

res de Santa Maria, Camp de Mar y Randa.
b) Lloc d'execució:  Mallorca.
c)Termini d'execució: dos anys.

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a)Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c)Forma: Concurs

4.- Pressupost base de licitació:
Import total:  180.000 euros

5.- Garanties:
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