EDICTE
Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 78/2020 de 18 de
març, relatiu a la suspensió de les reunions ordinàries dels òrgans col·legiats del
Consell Insular de Menorca
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El Govern de l’Estat espanyol ha aprovat el Reial Decret 463/2020 de 14 de març
(BOE núm. 67 de 14-3-2020), pel qual es declara l’estat d’alarma a tot l’estat espanyol,
amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel Coronavirus
Covid-19. El Decret, que inicialment té una vigència de 15 dies naturals, recull un
seguit de mesures extraordinàries d’efecte immediat, encaminades a protegir la salut i
la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de
salut pública.
Atesa la situació excepcional en que ens trobem, des del Consell Insular s’han adoptat
mesures extraordinàries de contenció amb motiu de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 adreçades als serveis del Consell Insular de Menorca, dels
seus organismes autònoms i entitats vinculades i dependents. Així, per Decret de
presidència núm. 75/2020 de 15 de març, s’han adoptat mesures en relació a
l’organització temporal de funcions i serveis i, per Decret de presidència núm. 76/2020
de 15 de març, en relació a les mesures preventives i de protecció i organitzatives
d’aplicació al personal del Consell Insular.
Les diferents mesures dictades restringeixen els desplaçaments pel territori de l’estat i
recomanen que s’evitin les reunions en la mesura del possible.
Per aquest motiu, i sempre en el marc de la situació excepcional declarada, vaig
resoldre la suspensió de les reunions de la Comissió de Govern i el Ple convocades
pel 16 de març de 2020, decisió consensuada prèviament amb els portaveus de tots
els grups polítics amb representació en el Consell Insular i comunicada a tots els
membres dels citats òrgans col·legiats.
Pels mateixos motius es considera convenient suspendre les reunions ordinàries dels
òrgans col·legiats del Consell Insular durant la vigència de l’estat d’alarma, sens
perjudici de què es puguin dur a terme les reunions extraordinàries que es considerin
necessàries, particularment per a l’adopció de les mesures relacionades amb la
situació d’emergència sanitària provocada pel Covid-19.
Per tot això, d'acord amb l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars, què atribueix a la Presidència del Consell Insular de Menorca la direcció del
Govern i l'administració insular i la direcció superior de tot el personal,
RESOLC:
PRIMER. Ratificar la suspensió de les reunions ordinàries del Ple i de la Comissió de
Govern convocades pel dia 16 de març de 2020.
SEGON. Suspendre les reunions ordinàries dels òrgans col·legiats del Consell Insular
fins la finalització de la vigència de l’estat d’alarma o les seves eventuals pròrrogues
Sens perjudici de l’anterior es podran dur a terme les reunions extraordinàries que es
considerin necessàries, i, particularment, per a l’adopció de les mesures relacionades
amb la situació d’emergència sanitària provocada pel Covid-19.

TERCER. Disposar-ne la publicació en la seu electrònica i en el portal web del Consell
Insular de Menorca. Així mateix donar-ne la màxima difusió als membres dels òrgans
col·legiats, a tots els centres i serveis del Consell Insular, els seus organismes
autònoms i ens dependents.
QUART. Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que tengui, i mentre aquesta no
tengui lloc, donar compte setmanalment, i en la mesura que ho permeti l’evolució de
les circumstàncies derivades de la crisi sanitària, de totes les resolucions adoptades
per aquesta presidència a tots els membres de la corporació.
La secretària
Rosa Salord Olèo
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