RECOMANACIÓ A LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
EN RELACIÓ AL NOMENAMENT DE LA DIRECTORA / GERENTA DE LA
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA
Arran d’una queixa rebuda, la Sindicatura de Greuges de Menorca ha dut a terme una
revisió de tot el procés de selecció de la plaça de direcció/gerència de la Fundació
Foment del Turisme de Menorca.
Com a conclusió considera que el procediment administratiu s’ha seguit en
compliment de la normativa vigent, però sí que s’han apreciat diverses irregularitats
en l’àmbit de les polítiques de transparència i bon govern.
Les actuacions del CIM estan subjectes al Codi de Bon Govern del Consell Insular de
Menorca, instrument de què es va dotar l’any 2016, en el que demana als
representants públics, entre molts altres aspectes, ‘un compromís amb l’ètica pública,
amb la transparència i el manteniment d’un criteri independent i aliè a tot interès
particular’ i ‘evitar qualsevol conflicte d’interessos amb motiu de l’exercici de les seves
funcions públiques i abstenir-se d’utilitzar les seves competències i prerrogatives
institucionals per tal d’atorgar-se a ells mateixos o a terceres persones algun tipus de
benefici’.
És per tot això que la sindicatura de Greuges formula la següent RECOMANACIÓ:
Que els consellers i conselleres i els directors i directores insulars del Consell
Insular de Menorca es comprometin que en tot moment totes les seves
actuacions estaran subjectes al Codi de bon govern de la institució.
Que es prepari un document estàndard, en forma de ‘Declaració responsable
sobre incompatibilitats i conflicte d’interessos’ que estigui a disposició de tots
els seus òrgans i administracions instrumentals, i que garanteixi, com a mínim,
l’assumpció de responsabilitat dels membres dels Comitès de selecció.
Que, d’acord amb el punt 2 de les ‘Mesures específiques relacionades amb la
transparència i bon govern del Consell’, del Codi de bon govern del CIMe,
s’impulsi la creació d’una Comissió de Seguiment, de la qual en formarà part la
Sindicatura de Greuges, per tal d’avaluar l’estratègia i les possibles millores a
realitzar i que faci un informe anual de la situació.
Menorca, 20 de maig de 2021

