EDICTE
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 173/2021, de 12 de
juliol, relatiu a la modificació dels membres de la Comissió de Govern (exp. 03222021-2)
Per Decret d’aquesta presidència núm. 417/2019 de 8 de juliol, es determinà el nombre
de membres que integren la Comissió de Govern (BOIB ext. núm. 93 de 10 de juliol de
2019).
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Així mateix mitjançant Decret de presidència número 418/2019 de 9 de juliol (BOIB ext.
núm. 93 de 10 de juliol de 2019), a la vista de la proposta dels diferents grups polítics,
es nomenaren els membres de la Comissió de Govern.
Atès el cessament de la senyora Maite Salord Ripoll com a consellera electa del
Consell Insular i la presa de possessió com a nou conseller electe del senyor Josep
Juaneda Mercadal en data 12 de juliol de 2021, així com l’escrit d’aquest darrer (RE
CIM núm. 017891 de 12-07-2021) mitjançant el qual assenyala que s’integra dins el
Grup Més per Menorca;
Atès l'escrit del portaveu del Grup Més per Menorca (RE núm. 017892 de 12-07-2021)
mitjançant el qual sol·liciten que el nou conseller electe, senyor Josep Juaneda
Mercadal substitueixi la senyora Maite Salord Ripoll com a membre de la Comissió de
Govern;
D'acord amb el que estableix l’article 64 del Reglament orgànic del Consell Insular de
Menorca, i en ús de les atribucions que em confereix l’ordenament jurídic vigent,
RESOLC:
Primer. Designar, a petició del portaveu del Grup Més per Menorca, el senyor Josep
Juaneda Mercadal, membre titular de la Comissió de Govern en substitució de la
senyora Maite Salord Ripoll.
Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el
contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici que aquesta
resolució tengui efecte des del dia que se signi.
Tercer. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui.
Maó, a la data de la firma electrònica del document present
Per delegació de la presidenta, la secretària
Rosa Salord Olèo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)
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