EDICTE
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 208/2021 de 27 de
juliol, relatiu a l’assignació de les funcions de secretaria del Consorci
Sociosanitari de Menorca
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El Consorci Sociosanitari de Menorca es constituí, l'any 2008, pel Consell Insular de
Menorca i els ajuntaments de Maó, Ciutadella, Alaior, es Castell, Sant Lluís, Ferreries,
es Mercadal i es Migjorn Gran, amb l'objecte principal de realitzar actuacions en
matèria d'assistència i serveis socials per a respondre a la dependència en les àrees
d'atenció a la gent gran, a les persones amb manca d'autonomia personal, amb
problemes familiars o d'exclusió social, als toxicòmans i als malalts mentals, així com
la realització d'activitats de prevenció, protecció i promoció social i de la salut i
d’atenció sanitària i sociosanitària.
L’article 19 dels seus estatuts estableix que el Consorci disposarà de personal per
desenvolupar les funcions de secretaria i intervenció, que ha de complir els requisits
que estableixi en cada moment la normativa vigent.
Així mateix els estatuts del Consorci estableixen, en la seva disposició addicional
segona, que el Consorci ha de disposar de personal que desenvolupi les funcions de
secretaria (fe pública i assessorament legal preceptiu), intervenció (fiscalització de la
gestió econòmica, financera i pressupostària) i, sempre que sigui necessari, tresoreria,
per qualsevol de les formes de desenvolupament d'aquestes funcions previstes en la
normativa vigent. Afegeix que, mentre no es resolgui una altra cosa, sempre de
conformitat amb la normativa vigent, aquestes funcions les desenvoluparan les
persones responsables de la secretaria, la intervenció i la tresoreria del Consell Insular
de Menorca, o els funcionaris en qui aquestes deleguin.
Atès que, per motius d’organització de feina del servei de secretaria del Consell Insular
i, de conformitat amb la seva titular, s’estima oportú que les funcions de secretaria del
Consorci Sociosanitari, les assumeixi en primer terme la persona que ocupi el lloc
d’Oficial Major del Consell Insular.
D’acord amb tot l’anterior, i de conformitat amb l’establert en el Decret de Presidència
del Consell Insular núm. 425 de 10 de juliol de 2019, pel qual en el seu apartat tercer
es deleguen determinades atribucions de la presidència en matèria de recursos
humans en la consellera executiva de Serveis Generals,
Atesa l’absència de la consellera executiva de Serveis Generals i, d’acord amb
l’apartat quart del decret esmentat al paràgraf anterior, que estableix que, en els
supòsits d’absència, malaltia o altra impediment del conseller executiu corresponent,
serà suplert per la presidència del Consell Insular de Menorca.
RESOLC:
Primer. Encomanar al senyor Octavi Pons Castejón, Oficial Major interí d’aquest
Consell Insular, el desenvolupament de les funcions de secretaria del Consorci
Sociosanitari de Menorca, tot establint que, en cas d’absència malaltia o qualsevol
altra impediment el suplirà la persona que ocupi el lloc de la secretaria general del
Consell Insular de Menorca o, en el seu cas, la persona que temporalment la
substitueixi.

Segon. Deixar sense efecte les resolucions dictades amb anterioritat relatives a
l’encomana de funcions de secretaria del Consorci Sociosanitari de Menorca.
Tercer. Comunicar-ho a l’interessat i al Consorci Sociosanitari de Menorca per tal que
en doni compte a la Junta rectora en la propera sessió que tengui i fer-ho públic
mitjançant la publicació d'un edicte al BOIB.

Maó, a la data de la firma electrònica del document present
Per delegació de la presidenta, la secretària
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Rosa Salord Olèo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Rosa Salord Oleo
11/08/2021 10:29:27
Firma
Maó

