EDICTE
DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L'AGÈNCIA MENORCA RESERVA DE
BIOSFERA
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Es fa públic que la Sra. Presidenta del Consell Insular de Menorca, mitjançant Decret
núm. 843/2018, de 31 d’octubre, ha resolt el següent:
Vist l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca, adoptat en sessió extraordinària de
22 de setembre de 2008, pel qual s’aprova definitivament la constitució i els 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 d’Economia i Medi Ambient;
Atès que els estatuts de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera estableixen que
aquesta s’estructura internament en tres òrgans de caràcter executiu – la Presidència,
la Gerència i el Consell d’Administració- i dos òrgans de caràcter bàsicament consultiu
– el Consell Social i el Consell Científic;
Atès que l’article 9 dels estatuts abans esmentats preveu expressament que el Consell
d’Administració de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera estarà integrat per tres
membres: la persona que ocupi la presidència de l’Agència i dos vocals designats per
la presidència del Consell Insular de Menorca, un dels quals ha de ser necessàriament
la persona que ocupi la Gerència i l’altre un/a director/a insular del Consell Insular de
Menorca amb responsabilitats en matèria de Medi Ambient;
Tenint en compte que, des de la seva creació, en cap moment s’ha nomenat a la
persona que ha d’ocupar la gerència de l’Agència;
Vista la disposició transitòria primera dels estatuts de l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera què estableix que “en el moment de l’entrada en vigor d’aquests estatuts
l’Agència restarà adscrita al Departament d’Economia i Medi Ambient del Consell
Insular de Menorca. En coherència amb l’anterior, les funcions pròpies de la Gerència
seran assumides pel director insular de l’Agència de la Reserva de Biosfera, i, així
mateix el director insular de Medi Ambient assumirà la condició de vocal i secretari del
Consell d’Administració”;
Vista l’estructura departamental que, amb motiu del canvi de presidència d'aquest
Consell Insular, s’estableixen als decrets de Presidència núm. 120/2017 i 124/2017
ambdós de 7 de juliol de 2017 publicats en el BOIB núm. 83 de 8 de juliol de 2017.
Atès que amb l'estructuració orgànica esmentada l’activitat referida a medi ambient,
reserva de biosfera, aigua, residus i energia ha estat encomanada al Departament de
Medi Ambient i Reserva de Biosfera.
Atès que mitjançant Decret de presidència núm. 129/2017 de 10 de juliol, vaig delegar
la presidència de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en el, llavors conseller
executiu cap del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, senyor Javier
Antonio Ares García.

Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

Atès que, mitjançant Decret de presidència núm. 809/2018 de 16 d’octubre (BOIB
núm. 129 de 18 d’octubre), vaig cessar, a conseqüència de la seva renúncia a tots els
càrrecs executius, el conseller executiu senyor Javier Antonio Ares García;
Atès que, mitjançant Decret de presidència núm. 842/2018, de data 31 d’octubre de
2018 he designat el senyor Aram Ortega Adzerías, conseller executiu cap del
Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera;
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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. Revocar la delegació de la presidència de l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera efectuada en el senyor Javier Antonio Ares Garcia.
Segon. Delegar en el senyor Aram Ortega Adzerías, conseller executiu cap del
Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, la presidència de l’Agència
Menorca Reserva de Biosfera.
De conformitat amb l’article 170 del Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca
aquesta delegació s’entendrà acceptada tàcitament si, dintre del termini dels tres dies
següents a la data de la seva notificació a la persona destinatària de la delegació,
aquesta no la rebutja expressament mitjançant escrit adreçat a l’òrgan delegant o no
n’ha fet ús.
Tercer. Donar compte d’aquest decret al Ple en la propera sessió que tengui perquè el
ratifiqui.
Quart. Notificar aquest Decret a les persones interessades i disposar la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici que tengui efectes
des de la data en què s’hagi dictat.
El secretari en funcions
Octavi Pons Castejón
Signat a Maó en la data de la signatura
electrònica que consta en aquest expedient

Octavi Pons Castejón
Fecha:02/11/2018 9:09:08
Firma
Maó
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