EDICTE
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 457/2019 de 05
d’agost, relatiu la modificació del jurat del premi Imagesport 2019 EXP.: 27122019-000001
Per acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 11-2-2019,
s'aprovà la convocatòria dels premis Imagesport de Menorca 2019 (BOIB núm. 28 de
data 5-3-2019), d’acord amb les bases aprovades per acord de Consell Executiu de 29
de gener de 2018 (BOIB núm. 23 de 20 de febrer de 2018).
La convocatòria del premi esmentat establia que el primer i el segon premi als millors
curtmetratges serien escollits per un jurat i se’n determinava la composició.
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Dues entitats esportives han presentat dos vídeos per optar al Premi Imagesport de
Menorca de 2019, i, per tant s’ha de convocar el jurat.
Amb motiu de la constitució de la nova corporació resultant de les eleccions a consells
insulars del passat mes de maig es fa necessari adaptar la composició del jurat a la
nova estructura departamental del Consell Insular.
Les competències en matèria d’esports anteriorment atribuïdes al Departament
d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports es troben actualment atribuïdes
al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, i així mateix es fa necessari
substituir altres membres del jurat.
Per tot l’anterior, de conformitat amb les atribucions que em confereixen el Decret de
presidència núm. 425/2019 de 10 de juliol, relatiu a l’atribució de competències als
consellers executius (BOIB núm. 95 d’11.7.2019) en relació amb el Decret de
presidència núm. 421/2019 de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 94
d’11-7-2019) i Decret de presidència núm.422/2019 de 10 de juliol, de nomenament de
membres del Consell Executiu (BOIB núm. 94 d’11-7-2019).
Atès que el Decret de presidència núm. 424/2019 de 10 de juliol, relatiu a l’atribució de
competències del Consell executiu (BOIB núm. 94 d’11-7-2019) estableix que en
casos d’urgència o de suspensió de les reunions ordinàries del Consell executiu
correspondrà a la presidència del consell insular la resolució dels assumptes
competència d’aquest òrgan i se n’haurà de donar compte al Consell Executiu en la
propera reunió que tengui lloc;
Atès finalment que no està previst que el Consell executiu es torni a reunir fins el
proper 26 d’agost de 2019;
RESOLC:
Primer. Modificar la composició del jurat que ha de resoldre el primer i el segon premi
Imagesport als millors curtmetratges de forma que restarà integrat pels membres
següents:
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Presidència:
- Josep Juaneda, Director Insular d'Educació, Esports i Joventut, per delegació del
conseller Miquel Angel Maria Ballester.
Vocals:
- Carmen Sunyer, cap del Servei d'Esports del CIM
- Pere Calafat, tècnic del Servei d'Esports del CIM,
- Virginia Dorado Sintes, membre del Col·legi de Llicenciats en Activitat Física i Esport
a Menorca, representant del col·legi.
- Inés Garrell, com a membre de l'Associació Tanagra Festival Internacional de Cine
de Menorca, i representant única d’aquesta associació.
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Segon. Fer publica la nova composició del jurat al tauler d’edictes i a la plana web del
Consell Insular de Menorca.
Tercer. Donar- ne compte al Consell Executiu en la propera reunió que tengui lloc.
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
06/08/2019 13:29:38
Firma
Maó
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