CONSELL INSULAR DE MENORCA - PLE
EXTRACTE ASSUMPTES SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DE DIA 21
DE DESEMBRE DE 2018.
Comença a les 12:40 i acaba a les 13:05
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. Adolfo Vilafranca Florit, conseller (Grup Popular)
Sr. Guillem Simó Bordoy, interventor
Sra. Rosa Salord Olèo, secretària interina
S'HAN EXCUSAT DE NO ASSISTIR-HI:
Sra. Aurora Herráiz Águila, consellera (Grup Popular)
PRIMER. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA CORRESPONENT A L’ANY 2017. Per majoria s'adopta l'acord següent:
Primer. Aprovar el Compte general del Consell Insular de Menorca (integrat pel
propi, pel dels organismes autònoms Institut Menorquí d'Estudis i Consell Econòmic i
Social i pel de l'entitat pública empresarial Institut de la Joventut de Menorca) i els
comptes generals del Consorci de Residus i Energia de Menorca, del Consorci per a
la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca i del
Consorci Sociosanitari de Menorca, corresponents a l'exercici de 2017, en els
mateixos termes en què van rebre l’informe favorable de la Comissió Especial de
Comptes en la reunió de 5 de novembre de 2018.
Segon. Restar assabentats dels comptes anuals de les unitats dependents del
Consell Insular de Menorca incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'indiquen a
continuació:
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- Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional
- Fundació Foment del Turisme Menorca
- Fundació menorquina de l'Òpera
- Fundació per a Persones amb Discapacitat de l'Illa de Menorca
- Associació Fons Menorquí de Cooperació
- Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
- Fundació Enciclopèdia de Menorca

Tercer. Trametre la documentació corresponent a la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears.
SEGON. DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS DE DESPESA DEL
PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA DEL 2018. Per majoria
s'adopta l'acord següent:
PRIMER. Declarar indisponibles els crèdits de despesa del pressupost insular del
2018 per un import total de 2.319.653,16 €.
SEGON. Autoritzar a la presidenta d’aquesta corporació a la concreció, abans del
tancament de l’exercici 2018,dels crèdits de despesa que es declaren indisponibles
que es realitzarà, prèvia consulta amb els consellers responsables dels
departaments insulars, amb l’expedició i signatura dels documents comptables
corresponents, en el benentès que per a assolir aquesta efectiva declaració de
disponibilitat es podran anul·lar operacions prèvies i les corresponents a despeses
autoritzades i compromeses que no s’hagin executat durant el present exercici.
D’aquesta concreció es donarà compte al Ple, en una propera sessió, a efectes que
en resti assabentat i de convalidació– si escau – de l’actuació administrativa
realitzada.
TERCER. Assenyalar que les dades que consten a l’escrit del Ministeri d’Hisenda,
indicades a la part expositiva del present acord, poden acceptar-se com a correctes
a l’àmbit macroeconòmic de comptabilitat nacional, però necessiten afinar-se per a
servir de base a la presa de decisions financeres d’aquesta corporació, ja que no
concorden amb les dades informades per la Intervenció del Consell Insular de
Menorca; aquesta discordança – probablement – es produeix perquè les dades que
maneja l’Estat provenende la informació que trametem periòdicament a través de la
corresponent plataforma electrònica,dades – que a l’entendre d’aquesta corporació
– s’han de considerar provisionals, a causa de la complexitat de la seva elaboració i
necessitat d’ajust, que normalment no s’ha conclòs a la data peremptòria de
lliurament d’aquesta informació.
QUART. Assenyalar queel Consell Insular de Menorca considera que– de
conformitat amb l’article 16.2 delReal Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, l’avaluació del
compliment de l’objectiud’estabilitatpressupostària i - per analogia - el de la regla de
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la despesa, correspon a l’interventor local, i conformement ha informat al Ple insular
les dades correctes són les següents:
Anàlisi de regla de la despesa:
1.- Exercici de 2015: 1.626.770,69 € (incompliment)
2.- Exercici de 2016: 2.841.256,12 € (compliment)
3.- Exercici de 2017: 10.070.746,88 € (incompliment)
Convé precisar, a tall d’exemple, que – molt probablement – l’òrgan de tutela (com
es detecta molt clarament a les dades del 2017) no ha tingut en compte els ajusts
interns, d’entre els quals destaca les despeses realitzades a l’exercici sense aplicar
al pressupost del 2017 per un import de 7.254.548,06 € (inclou – entre d’altres la
indemnització que deriva de la sentència de l’afer Princesa Son Bou).
CINQUÈ. Assenyalar, com a una altra mostra de la necessitat d’una major anàlisi
d’aquesta qüestió, la incoherència que suposa les dades acceptades per l’òrgan de
tutela referides al límit de la regla de la despesa, indicades a la part expositiva del
present acord, ja que és difícilment assumible que el límit de la regla de la despesa
de l’any 2017 (54.009.328,55 €) sigui inferior tant al de l’any 2016 (56.585.451,99
€)com al de l’any 2015 (55.584.923,37 €)
SISÈ. Iniciar els treballs d’estudi i planificació financera necessaris per a l’elaboració
puntual d’un Pla econòmic financer en el supòsit que resulti necessari arran dels
resultats comptables a 31.12.2018 del conjunt Consell Insular de Menorca i les
seves entitats dependents.
TERCER (URGÈNCIA). ACORD DE MILLORA DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA
EN LA SITUACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DEL
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Per unanimitat de tots els membres s'aprova
la inclusió de l'assumpte a l'ordre del dia, atès que no s'havia dictaminat en la
Comissió Informativa corresponent i per majoria s'adopta l'acord següent:
PRIMER. Establir que el Consell Insular de Menorca abonarà el 100% des del
primer dia de la baixa del seu personal funcionari i laboral sempre que l’empleat
públic acompleixi les condicions següents:
1. Haver notificat al cap de servei, o a que s’hagi disposat, la previsió d’absència en
el servei, tant prest com sigui possible, llevat de causes justificades de força major
que s’acreditaran formalment.
2. Presentar el corresponent comunicat de baixa, dintre dels 4 dies següents, així
com els corresponents comunicats de confirmació, si persistís aquesta situació.
SEGON. El Consell Insular de Menorca controlarà les baixes per IT comptant amb el
concurs dels serveis mèdics que el mateix consell insular determini.
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TERCER. El Consell Insular de Menorca i els representants del seu personal volen
deixar constància de la seva voluntat de reduir al màxim l’absentisme laborala causa
de les baixes per malaltia. Per aquest motiu es prendran les mesures següents:
1) El CIM podrà requerir al funcionari per a realitza-li una revisió mèdica per part dels
serveis mèdics que es determinin en cada moment.
2) Quant es demostri el frau per obtenir i/o tramitar una baixa per incapacitat
transitòria, es sancionarà d’acord amb la normativa aplicable als funcionaris en
matèria disciplinària.
QUART. L’establert en aquest acord s’aplicarà a totes aquelles situacions
d’incapcitat temporal que s’hagin produït des de l’1 d’octubre de 2018.
CINQUÈ. Es deixa sense efecte l’acord signat per la consellera executiva de Serveis
Generals, Treball i Innovació, la presidenta del Comitè d’Empresa, el delegat sindical
de FSC-CCOO al Consell Insular de Menorca i la secretaria d’organització i
administració de la FeSP-UGTde Menorca en data 11 d’abril de 2013 i que fou
posteriorment aprovat pel Ple en data 13 de maig de 2013.
QUART (URGÈNCIA). PROPOSTA D'ACORD PER A LA DISTRIBUCIÓ DE
L'INCREMENT ADDICIONAL DEL 0'3% DE LA MASSA SALARIAL QUE PREVEU
L'ARTICLE 18.2 DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER
A L'ANY 2018. Per unanimitat de tots els membres s'aprova la inclusió de
l'assumpte a l'ordre del dia, atès que no s'havia dictaminat en la Comissió
Informativa corresponent i tambè per unanimitat s'adopta l'acord següent:
Aprovar destinar el 0,3% de la massa salarial de 2017 a la millora del complement
de productivitat del 4rt trimestre de 2018 que s’aplica d’acord amb el programa de
productivitat acordat entre la corporació i els representants del personal funcionari i
laboral del Consell Insular de Menorca per als anys 203-2015, aprovat pel Ple de la
corporació del 18 de març de 2013, prorrogat per al període 2016-2019,
conformement l’acord de Ple d’aquesta corporació adoptat en sessió de 21 de
desembre de 2015.

LA SECRETÀRIA INTERINA

Rosa Salord Olèo

Vist i plau,
LA PRESIDENTA
Susana Irene Mora Humbert
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