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Modificació de l’organització departamental
Feim públic que l’Hble. Sr. President del Consell Insular de Menorca, mitjançant Decret de Presidència núm. 227, de 15 de setembre de 2011, ha resolt el
següent:
Per Decret d’aquesta presidència número 87, de 27 de juny de 2011, es
varen crear els diferents departaments en què s’estructurava orgànicament el
Consell Insular i es va disposar la creació del Departament de Presidència i
Ordenació del Territori, amb competència en les matèries de presidència, relacions institucionals, comunicació externa, ordenació i gestió del territori, urbanisme, litoral i habitabilitat; departament respecte del qual vaig assumir la direcció i responsabilitat directa mitjançant Decret d’aquesta presidència número 88,
de 27 de juny de 2011.
En aquests moments es considera convenient donar entitat orgànica pròpia a l’àrea d’ordenació i gestió del territori, urbanisme, litoral i habitabilitat
amb la creació d’un nou departament d’Ordenació del Territori que comprengui
la gestió de l’activitat d’aquesta administració en relació amb aquesta matèria.
Per tot l’anterior, en el marc del que estableix l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, conformement amb les atribucions que em confereix la Llei
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i, d’acord amb aquesta, amb les
disposicions contingudes en el Reglament orgànic del Consell Insular de
Menorca relatives a la definició de la seva estructura orgànica i a la determinació de les atribucions corresponents als seus diferents òrgans,
Resolc:
Primer. Modificar l’estructura departamental establerta per Decret de
Presidència número 87, de 27 de juny de 2011, en el sentit de suprimir el
Departament de Presidència i Ordenació del Territori i disposar la creació dels
dos nous departaments que s’indiquen tot seguit, amb expressió de la seva denominació i identificació del sector o dels sectors materials específics d’aquella
activitat que resulten encomanats a cada un d’ells, en el marc del que estableix
la legislació general bàsica aplicable als consells insulars així com la normativa
sectorial que els és aplicable:
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Atès el Decret d’aquesta presidència núm. 227, de data 15 de setembre de
2011, pel qual es resol modificar l’organització departamental del Consell
Insular de Menorca establerta per Decret de Presidència número 87, de data 27
de juny de 2011, en el sentit de suprimir el Departament de Presidència i
Ordenació del Territori i disposar la creació de dos nous departaments: el
Departament de Presidència i el Departament d’Ordenació del Territori;
En el marc del que estableix l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i
d’acord amb les atribucions que em confereix l’ordenament jurídic vigent, en
particular la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i el Reglament
orgànic d’aquesta administració en ordre al nomenament dels membres del
Consell Executiu:
Resolc:
Primer. Nomenar el senyor Cristóbal Huguet Sintes conseller executiu cap
del Departament d’Ordenació del Territori.
Segon. Establir, com a atribucions del nou conseller executiu en atenció a
la seva condició de titular del Departament d’Ordenació del Territori, les mateixes atribucions que corresponen a la resta de consellers executius i particularment les establertes en el Decret de Presidència número 102, de 4 de juliol de
2011.
Tercer. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que s’estableix en aquest decret.
Quart. Que es notifiqui aquesta resolució a l’interessat i se’n publiqui el
contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) perquè entri en vigor
el mateix dia que surti publicada.
Cinquè. Que se’n doni compte al Ple, en la primera sessió que tengui.
Maó, 16 de setembre de 2011
La presidenta en funcions
Pilar Pons Faner

—o—
Departament de Presidència, que comprèn l’activitat del Consell Insular
en relació amb les matèries de presidència, relacions institucionals i comunicació.
Departament d’Ordenació del Territori, que comprèn l’activitat administrativa del Consell Insular en matèria d’ordenació i gestió del territori, urbanisme, litoral i habitabilitat.
Segon. Assumir la responsabilitat i direcció directa del Departament de
Presidència, i exercir a aquest efecte, dintre d’aquest sector específic de l’activitat administrativa del Consell Insular, les diverses atribucions que s’estableixen com a pròpies dels diferents consellers executius caps dels respectius departaments
Tercer. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest decret.
Quart. Que es publiqui el contingut d’aquest decret en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears per tal que tengui efectes a partir del dia que hi surti publicat.
Cinquè. Que se’n doni compte al Ple en la primera sessió que tengui.
Maó, 16 de setembre de 2011
La presidenta en funcions
Pilar Pons Faner

—o—
Num. 19254
Nomenament d’un nou membre del consell executiu

Num. 19255
Determinació de l’estructura interna dels departaments de
Presidència i Ordenació del Territori
Feim públic que l’Hble. Sr. President del Consell Insular de Menorca, mitjançant Decret de Presidència núm. 229, de 15 de setembre de 2011, ha resolt el
següent:
Atès el decret dictat per aquesta presidència número 227, de data 15 de
setembre de 2011, relatiu a la modificació de l’organització departamental del
Consell Insular, pel qual es resol suprimir el Departament de Presidència i
Ordenació del Territori i crear, en el seu lloc, dos nous departaments: el
Departament de Presidència, amb competències en les matèries de presidència,
relacions institucionals i comunicació, i el Departament d’Ordenació del
Territori, amb competències en matèria d’ordenació i gestió del territori, urbanisme, litoral i habitabilitat;
Atès que, a conseqüència de l’anterior, resulta necessari determinar l’estructura interna dels nous departaments;
Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la normativa vigent i en particular la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i en el marc d’aquesta l’article 92 del Reglament orgànic en ordre a la determinació de l’estructura orgànica del Consell Insular de Menorca,
Resolc:
Primer. Aprovar l’organització dels nous departaments de Presidència i
d’Ordenació del Territori en les direccions insulars que a continuació es detallen:
Departament de Presidència:

Feim públic que l’Hble. Sr. President del Consell Insular de Menorca, mitjançant Decret de Presidència núm. 228, de 15 de setembre de 2011, ha resolt el
següent:

S’estructurarà en les direccions insulars següents:

