Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 22.7.2019, relatiu
al canvi d'instructora de la convocatòria d'ajuts al lloguer d'habitatges que
s'inclouen en el programa pilot lloguer ètic del Consell Insular de Menorca (Exp.:
5105-2019-000001)
Les bases del Programa Pilot Lloguer Ètic, en ell punt 9.3 diuen que la instrucció correspon
al tècnic en treball social designat al Programa Pilot Lloguer Ètic del Departament
d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local del CIM o, mentre no es designi, al tècnic que es
designi en la convocatòria, que ha de realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per a
la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de
dictar la resolució sobre la concessió dels ajuts.
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El Consell Executiu d'aquest Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinàri
de 8 d'abril de 2019, va adoptar l'acord d'aprovar els annexos del Programa Pilot Lloguer
Ètic, i les bases i els annexos que regulen la concessiò d'ajuts al lloguer d'habitatges que
s'inclouen en l'esmentat programa del Consell Insular de Menorca (exp. 5105-2019000001).
En aquell moment encara no s'havia contractar el personal responsable de gestionar el
Programa, per la qual cosa es va designar com a instructora de l'expedient la senyora
Elisa Marí Pons, responsable de la Xarxa d'Habitatge Social del Consell Insular de
Menorca.
Atès que en aquests moments el personal que ha de gestinar el Programa Pilot Lloguer
Ètic ja està contractat;
Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament d'Ocupació, Habitatge i
Cooperació Local
ACORD:
Designar a la senyora Maria Salort Serra, treballadora social designada al Programa Pilot
Lloguer Ètic, instructora de la convocatòria d'ajuts al lloguer d'habitatges del Programa
Pilot Lloguer Ètic.
Interposició de recursos

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un
recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des
de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent,
quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la
desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma
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Maó a la data de la firma electrònica del document present
Per delegació de la presidenta, el Secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
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(Decret 427/2019, d'11 de juliol)
(BOIB núm. 97, de 16-7-2019)
(Decret 441/2019, de 18 de juliol)

Octavi Pons Castejón
31/07/2019 16:25:06
Firma
Maó
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