EDICTE
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari
de 27 de setembre de 2021, relatiu al canvi de vocal en el Consell de Direcció de
l’Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)
Per acord del Ple del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter extraordinari
de 23 de setembre de 2019, es van nomenar els representants de la corporació en
diversos organismes i institucions. Posteriorment es va complementar amb altres
nomenament, mitjançant acords de Ple i decrets de Presidència.
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En data 25 de juny de 2021 la consellera executiva i electa senyora Maite Salord Ripoll
presentà la renúncia al càrrec, per la qual cosa, mitjançant el Decret de Presidència
núm. 159/2021 corregit pel Decret 161/2021, ambdós de 30 de juny, la senyora Salord
Ripoll cessa 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, reunit en sessió de caràcter extraordinari, el senyor Josep
Juaneda Mercadal pren possessió del nou càrrec de conseller electe del Consell
Insular de Menorca.
Pel Decret de Presidència núm. 167/2021 de 8 de juliol, el senyor Josep Juaneda
Mercada cessa com a director insular d’Educació, Joventut i Esports amb efectes de
dia 12 de juliol de 2021.
Així mateix, pel 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.
Pel Decret de Presidència núm. 249/2021, de 14 d’agost, es nomena el senyor Miguel
Ángel Cardona Mercadal com a director insular d’Educació, Joventut i Esports.
Pel Decret de Presidència núm. 270/2021, de 25 d’agost, la senyora Paula Ferrando
Julià cessa com a directora insular d’Habitatge, Participació Ciutadana i Voluntariat
amb efectes de dia 31 d’agost de 2021.
I pel Decret de Presidència núm. 272/2021, de 25 d’agost, es nomena la senyora Maria
Rosario Román Rivas com a directora insular d’Habitatge, Participació Ciutadana i
Voluntariat amb efectes de dia 1 de setembre de 2021.
D’altra banda, i vista la reestructuració organitzativa produïda en el Departament de
Medi Ambient i Reserva de Biosfera, també es considera necessari ajustar la
representació del CIM en els diferents organismes i entitats als esmentats canvis
organitzatius.
Per tot l’anterior el Ple del Consell Insular de Menorca en data 27 de setembre de
2021, adoptà l’acord següent:
Primer. Canviar els representants del Consell Insular de Menorca en els organismes i
altres institucions que s’indiquen per les persones que tot seguit s’expressen:

[...]
CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’INSTITUT DE LA JOVENTUT DE MENORCA
(INJOVE) (Exp. 0345-2019-000007)
- Vocal: senyor Miguel Ángel Cardona Mercadal, director insular d’Educació, Joventut i
Esports, en substitució del senyor Josep Juaneda Mercadal.
Segon. Comunicar l'acord anterior a les persones, els organismes i les entitats
interessades.
Tercer. Disposar la publicació del nomenament del Consell de Direcció de l’Institut de
la Joventut de Menorca (INJOVE) en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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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
15/10/2021 9:12:01
Firma
Maó

