EDICTE
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 198/2019 de 21 de juliol,
relatiu al nomenament dels membres del Consell Rector de l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera (Exp. 03125-2021-000006)
Vist l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca, adoptat en sessió ordinària de dia 21
d’octubre de 2019, pel qual s’aprova definitivament la modificació dels estatuts de
l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, com a organització especialitzada sense
personalitat jurídica pròpia dependent del Consell Insular de Menorca i adscrita al
Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera;
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Atès que els estatus de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera estableixen que aquesta
s’estructura internament en quatre òrgans de caràcter executiu -la Presidència, la
Vicepresidència, la Gerència i el Consell Rector- i tres òrgans de caràcter bàsicament
consultiu -el Consell Social, el Consell Científic i la Junta de Batles de la Reserva-;
Atès que l’article 10 dels estatuts abans esmentats preveu expressament que el Consell
Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera estarà integrat per els membres
següents:
El/la president/a, el/la vicepresident/a, els/les consellers/es executius que encapçalen els
corresponents departaments en què s'estructura el Consell Insular de Menorca. En cas de
vacant, absència o malaltia, els consellers han de ser substituïts pel director insular que
correspongui, Un/a batle/batlessa, en representació dels vuit ajuntaments de l'illa, elegit
per la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca. El/la gerent, amb veu
però sense vot, El/la secretari/ària, amb veu però sense vot.
Vista la disposició transitòria primera dels estatuts de l'Agència Menorca Reserva de
Biosfera què estableix que «del moment de l’entrada en vigor d’aquests estatuts, l'Agència
restarà adscrita al Departament de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca».
Vista la disposició transitòria segona, què estableix que la designació de la persona que
exerceix la Gerència s'ha de produir un cop es renovi el Consell Insular de Menorca en la
seva totalitat a conseqüència de la celebració de les eleccions a consells insulars que
tenguin lloc després de l'aprovació definitiva de la reforma d'aquests estatuts, i com a molt
tard dins dels dos anys comptadors de la data de la referida aprovació definitiva.
Fins a la seva designació, les funcions pròpies de la Gerència seran assumides per la
persona que exerceixi la direcció insular de l'Agència de la Reserva de Biosfera.
Vist el nomenament de directors insulars que s’estableix en el Decret de Presidència núm.
429 de data 11-7-2019) (BOIB 96 de 13-7-2019) en la qual es nomena a la senyora Irene
Estaún Clarisó directora insular de Reserva de Biosfera;
Vista l’estructura departamental i l’estructura interna dels departaments que s’estableix en
els decrets de Presidència núm. 421 de data 9-7-2019) (BOIB ext. 93 de 10-7-2019);
Atesa finalment la proposta de la Comissió de Batles en relació amb el nomenament com a
membres del Consell Rector, per Decret de Presidència núm. 20/2020 de 21 de gener es
nomenen els membres del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Posteriorment en data 12 de febrer de 2021 el conseller executiu i electe senyor Miquel
Company Pons presenta la renúncia al càrrec, per la qual cosa, mitjançant Decret de
Presidència núm. 54/2021 de 12 de febrer es cessa el senyor Company Pons, com a
conseller executiu d’Economia i Territori.
Com a conseqüència de la renúncia al càrrec de conseller del senyor Company Pons, en
el Ple de 26 de febrer de 2021, en sessió de caràcter extraordinari, la senyora Noemí
Gomila Carretero, pren possessió del nou càrrec de consellera electa del Consell Insular
de Menorca.
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Per Decret de Presidència núm. 69/2021 de 26 de febrer, cessa el senyor Josep Pastrana
Huguet, com a conseller executiu cap del Departament de Serveis Generals i es nomenen
membres del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca el senyor Josep Pastrana
Huguet, com a conseller executiu d’Economia i Territori i la senyora Noemí Gomila, com a
conseller executiva de Serveis Generals.
En data 25 de juny de 2021 la consellera executiva i electa senyora Maite Salord Ripoll
presenta la renúncia al càrrec, per la qual cosa, mitjançant Decret de Presidència núm.
159/2021 corregit pel Decret 161/2021, ambdós de 30 de juny, cessa la senyora Salord
Ripoll com a vicepresidenta i consellera executiva de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.
Com a conseqüència de la renúncia al càrrec de la senyora Salord Ripoll, en el Ple de 12
de juliol de 2021, en sessió de caràcter extraordinari, el senyor Josep Juaneda Mercadal,
pren possessió del nou càrrec de conseller electe del Consell Insular de Menorca.
Així mateix, per Decret de Presidència núm. 168/2021 de 8 de juliol, es nomena el senyor
Josep Juaneda Mercadal, com a conseller executiu de Medi Ambient i Reserva de
Biosfera, amb efectes de dia 12 de juliol de 2021.
Per tot l’anterior i de conformitat amb les atribucions que em confereix la normativa vigent i,
en particular, la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars;
RESOLC:
Primer. Nomenar vicepresident del Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de
Biosfera, el senyor Josep Juaneda Mercadal, consell executiu cap del Departament de
Medi Ambient i Reserva de Biosfera.
Segon. Designar com a vocals titulars i suplents del Consell Rector de l'Agència Menorca
Reserva de Biosfera les persones següents:
- Titular: Sr. Josep Juaneda Mercadal, conseller executiu del Departament de Medi
Ambient i Reserva de Biosfera
- Suplent: Sr. Esteve Barceló Marquès, director insular de Medi Ambient
- Titular: Sra. Cristina Gómez Estévez, consellera executiva del Departament d’Ocupació,
Habitatge i Cooperació Local
- Suplent: Sra. Natividad Benejam Bagur, directora insular d'Ocupació, Innovació i
Cooperació Local
- Titular: Sr. Josep Pastrana Huguet, conseller executiu del Departament d’Economia i
Territori
- Suplent: Sra. Verònica Llufriu Vidal, directora insular d’Ordenació Territorial

- Titular: Sra. Noemí Gomila Carretero, consellera executiva del Departament de Serveis
Generals
- Suplent: Sr. Àlex Vidal Sierra, director insular de Serveis Generals
- Titular: Sra. Bàrbara Torrent Bagur, consellera executiva del Departament de Benestar
Social
- Suplent: Sra. M. Pilar Carrasco Pons, directora insular d'Atenció Social
- Titular: Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, conseller executiu del Departament de Cultura,
Educació, Joventut i Esports
- Suplent: Sr. Raquel Marquès Díez directora insular de Cultura i Patrimoni
- Titular: Sra. Francesca Gomis Luís, consellera executiva del Departament de Mobilitat
- Suplent: Sra. Elena Vilchez Pons, directora insular de Carreteres
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- Titular: Sra. Sra. M. Carolina Marqués Portella, alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Lluís
- Primer suplent: Sr. Hèctor Pons Riudavets, alcalde de l’Ajuntament de Maó
- Segon suplent: Sra. Joana Gomila Lluch, alcaldessa de l’Ajuntament de Ciutadella
- Tercer suplent: Sra. Joana Febrer Rotger, alcaldessa de l'Ajuntament de Ferreries
Tercer. Designar la senyora Irene Estaún Clarisó, directora insular de Reserva de Biosfera,
com a membre del Consell Rector, amb veu i sense vot, qui assumirà les tasques de
gerència d’acord amb la disposició transitòria segona dels estatuts de l’Agència.
Quart. Designar el Sr. Octavi Pons Castejón, oficial major del Consell Insular de Menorca,
secretari del Consell Rector, amb veu i sense vot, i a la senyora Rosa Salord Olèo,
secretària del Consell Insular, com a suplent.
Cinquè. Donar compte d’aquest decret al Ple en la propera sessió que tengui.
Sisè. Notificar aquest decret a les persones interessades i disposar la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de que tengui efectes de de la data en
què s’hagi dictat.
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)

Rosa Salord Oleo
27/07/2021 10:25:11
Firma
Maó

