PLE
Caràcter:
extraordinari
Data: 31/10/2018
Hora: de 12:00 a 12:25
Lloc: Seu del Consell Insular - Sala de Plens
HI ASSISTEIXEN:
Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta (Grup Socialista)
Sra. Maite Salord Ripoll, consellera (Grup Més per Menorca)
Sra. Cristina Gómez Estévez, consellera (Grup PODEMos)
Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, conseller (Grup Més per Menorca)
Sr. Miquel Nicolau Preto Fernández, conseller (Grup Més per Menorca)
Sr. Miquel Company Pons, conseller (Grup Socialista)
Sra Maria Cabrisas Pons, consellera (Grup Socialista)
Sr. Aram Ortega Adzerías, conseller (Grup PODEMos)
Sr. Santiago Tadeo Florit, conseller (Grup Popular)
Sra. Pilar Pons Faner, consellera (Grup Popular)
Sra. María Salomé Cabrera Roselló, consellera (Grup Popular)
Sr. Octavi Pons Castejón, secretari en funcions en substitució de la Sra. Rosa
Salord Olèo, secretària interina
S'HAN EXCUSAT DE NO ASSISTIR-HI:
Sra. Aurora Herráiz Águila, consellera (Grup Popular)
Sr. Adolfo Vilafranca Florit, conseller (Grup Popular)
Sr. Guillem Simó Bordoy, interventor
Sra. Rosa Salord Olèo, secretària interina
ORDRE DEL DIA:
Punt únic. Presa de possessió del senyor Aram Ortega Adzerías com a conseller del
Consell Insular de Menorca
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
PUNT ÚNIC. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SENYOR ARAM ORTEGA ADZERÍAS
COM A CONSELLER DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
La presidenta explica que ha convocat aquesta sessió extraordinària del Ple amb
motiu de la presa de possessió del senyor Aram Ortega Adzerías com a conseller
del Consell Insular de Menorca.

Diu que en principi havia convocat el Ple per al passat 29 d’octubre, però arran de la
situació viscuda pels ciutadans de Menorca a causa del cap de fibló que va deixar
sense llum i telefonia gran part de la població, la corporació, amb l’aprovació de tots
els grups, va decidir de suspendre el Ple per tal de poder donar resposta amb
caràcter immediat a l’emergència que es vivia en aquell moment.
Ara, restablerta en condicions de precarietat la normalitat del subministrament
elèctric, han considerat oportú fer la sessió de Ple amb l’objectiu de restituir la
totalitat de l’equip de govern i delegar en el conseller entrant les competències de
medi rural i medi marí, així com tot el que té relació amb la reserva de biosfera, que
inclou un tema tan cabdal com el de l’energia, a fi que ho continuï gestionant tot
d’ara endavant.
Afegeix que, passada la fase d’emergència, ara toca avaluar els danys i donar-hi
resposta per, posteriorment, units com a societat, seguir lluitant perquè una situació
d’aquestes característiques no es torni a repetir. Assegura que fa temps que
treballen de manera conjunta per acabar amb aquest aïllament energètic i per dur
endavant el procés de transició energètica, però la situació viscuda ha posat en
relleu la urgència de cobrir aquestes necessitats per a Menorca.
Tot seguit la presidenta assenyala que el passat dia 22 d'octubre de 2018 (RE núm.
24744, de 23-10-2018), la Junta Electoral de les Illes Balears va expedir la
credencial del nou conseller electe del Consell Insular de Menorca, senyor Aram
Ortega Adzerías, a conseqüència de la renúncia al càrrec de conseller del senyor
Javier Antonio Ares García.
Indica que l'esmentat conseller electe, present
corresponents declaracions de béns i activitats que
de conformitat amb el que preveu l'article 41 del
Insular de Menorca, sens que s'hagi detectat cap
possessió del càrrec.

a la sala, ha presentat les
li puguin causar incompatibilitat,
Reglament orgànic del Consell
causa que li impedeixi prendre

A continuació, constatat el compliment dels requisits previs a la presa de possessió,
la presidenta requereix la presència del senyor Aram Ortega Adzerías que pren
possessió del nou càrrec de conseller del Consell Insular de Menorca i formula en
veu alta les paraules següents:
"Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de conseller del Consell Insular de Menorca, amb lleialtat al Rei, i guardar
i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears com a normes
fonamentals de l'estat".
La presidenta declara el senyor Aram Ortega Adzerías investit en la plena condició
de conseller del Consell Insular de Menorca i el convida a ocupar el seu escó en el
saló de plens.

A continuació la presidenta dóna la paraula al nou conseller que intervè breument
per manifestar el seu agraïment pel nou repte que ofereix l'exercici del càrrec
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari en funcions, estenc
aquesta acta.
El secretari en funcions

Vist i plau,
La presidenta

