EDICTE
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 519/2019 de 19 de setembre,
en relació amb l’esmena d’error del Decret 504/2019, de data 5 de setembre, relatiu al
nomenament del Consell de Direcció de l’Institut de la Joventut de Menorca
Per Decret de Presidència núm. 504, de 5 de setembre de 2019, es van nomenar els membres
que han de formar part del Consell de Direcció de l’Institut de la Joventut de Menorca.
Atès que s’ha detectat una errada en el punt primer;
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú diu que les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seus actes;
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En exercici de les competències atribuïdes per l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de
consells insulars;
RESOLC:
Primer. Rectificar el punt primer del Decret de presidència núm. 504, de 5 de setembre de
2019, de manera que:
allà on diu:
Vocals:
- Senyor José Antonio Juaneda Mercadal, director insular d’Educació, Joventut i Esports.
- Senyora Raquel Marquès Díez, directora insular de Cultura i Patrimoni.
- Senyor Alexandre Vidal Sierra, director insular de Serveis Generals.
- Senyora Maria Pilar Carrasco Pons, directora insular d’Atenció Social.
Ha de dir:
Vocals:
- Senyor José Antonio Juaneda Mercadal, director insular d’Educació, Joventut i Esports.
- Senyora Núria Marquet Josá, tècnica del Servei de Joventut del CIM.
- Senyor Alexandre Vidal Sierra, director insular de Serveis Generals.
- Senyora Maria Pilar Carrasco Pons, directora insular d’Atenció Social.
Segon. Disposar la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i donarne compte al Ple perquè el ratifiqui en la primera sessió que tengui.
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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