EDICTE
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 465/2019 de 7
d’agost, relatiu a la designació de la vicepresidència del Foment del Turisme de
Menorca
L’article 18 dels Estatuts de la Fundació Foment de Turisme de Menorca regula la
composició del Patronat, com a màxim òrgan de govern i representació d’aquest ens,
especificant que la seva vicepresidència haurà de recaure en el conseller o la
consellera de Turisme del Consell Insular de Menorca.
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Els Estatuts esmentats també assenyalen, en el seu article 3, que les finalitats de la
Fundació Foment del Turisme de Menorca són:
a) La promoció i el desenvolupament del turisme a Menorca i a l’exterior.
b) El desenvolupament de nous productes turístics.
c) El foment i l’impuls de negocis i instal·lacions turístics a l’exterior amb el fi de
captar inversions.
d) Qualsevol altra de congruent amb els anteriors i que el Patronat consideri
oportuns.
Atès el Decret de Presidència núm. 421 de 9 de juliol de 2019, relatiu a la creació dels
departaments del Consell Insular de Menorca, el qual estableix que correspon al
Departament de Presidència les competències en matèria de promoció turistica i al
Departament d’Economia i Territori les competències en matèria d’ordenació turistica,
de forma congruent amb les competències encomanades a aquest darrer Departament
i les finalitats de la Fundació, es considera convenient l’assignació de la
vicepresidència de la Fundació al darrer conseller esmentat;
Com a presidenta del Consell Insular de Menorca, i en exercici de les competències
atribuïdes per l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars,
RESOLC:
Primer. Designar com a vicepresident de la Fundació Foment del Turisme de Menorca
el conseller executiu cap del Departament d’Economia i Territori, senyor Miquel
Company Pons.
Segon. Notificar aquest decret a les persones interessades i donar-ne compte al Ple
perquè el ratifiqui en la propera sessió que tengui lloc.
Tercer. Disposar la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense
perjudici de que tengui efectes des de la data en la què s’hagi dictat.
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)
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