PLE
Caràcter:
extraordinari
Data: 21/12/2018
Hora: de 12:40 a 13:05
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. 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)
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació del Compte General del Consell Insular de Menorca corresponent a
l’any 2017
2. Declaració de no disponibilitat de crèdits de despesa del pressupost del Consell
Insular de Menorca del 2018
3 (Urgència). Acord de millora de la prestació econòmica en la situació d'incapacitat
temporal del personal al servei del Consell Insular de Menorca
4 (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
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
La presidenta explica que ha convocat aquesta sessió del Ple per sotmetre a votació
l'aprovació del compte general del Consell lnsular de Menorca corresponent a l’any
2017, així com la no disponibilitat de crèdits de despesa. Seguidament dona la
paraula a la senyora Gómez perquè defensi les dues propostes.
PRIMER. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA CORRESPONENT A L’ANY 2017
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de
Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, que diu:
D'acord amb el que estableix la normativa vigent, la Intervenció d'aquesta corporació ha
format 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) corresponent a l'exercici de 2017,
que se sotmet a la Comissió Especial de Comptes perquè n'emeti l'informe corresponent.
Així mateix, s'incorporen a l'expedient els comptes generals del 2017 de les següents
entitats dependents:
- Consorci de Residus i Energia de Menorca, que ha d'aprovar el Ple del Consell Insular de
Menorca d'acord amb la modificació dels estatuts de l'entitat consorcial publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balearsnúm. 174, de 20-12-2014.
- Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca,
que ha d'aprovar el Ple del Consell Insular de Menorca d'acord amb la modificació dels
estatuts de l'entitat consorcial publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balearsnúm. 159 de
31-10-2015.
- Consorci Sociosanitari de Menorca, que ha d'aprovar el Ple del Consell Insular de Menorca
d'acord amb la modificació dels estatuts de l'entitat consorcial publicada en el Butlletí Oficial
de les Illes Balearsnúm. 38 de 30-3-2017.
També s'ajunten a l'expedient, com a documentació complementària, els 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:
- 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
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Atès que la Comissió Especial de Comptes d'aquesta corporació, en la sessió de 5 de
novembre de 2018, va emetre informe favorablement sobre aquest expedient;
Atès que el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el seu número 140, de 8 de novembre de
2018, va publicar l'anunci de l'exposició pública corresponent;
Atès que, transcorregut el període hàbil a l'efecte, no s'ha presentat cap al·legació ni
reclamació envers els comptes de l'any 2017 corresponents al Consell Insular de Menorca i
a les esmentades entitats dependents;
Conformement amb el que estableix l'art. 138 del Reglament orgànic del Consell Insular de
Menorca, entre d'altra normativa concordant, propòs al Ple que adopti 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:
- 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.

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (8 vots a favor
corresponents als tres consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert,
senyora Cabrisas Pons i senyor Company Pons; als tres consellers del Grup Més
per Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyor Preto
Fernández, i als dos consellers del Grup PODEMos, senyora Gómez Estévez i
senyor Ortega Adzerías, i 4 abstencions corresponents als consellers del Grup
Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyora Cabrera Roselló i senyor
Vilafranca Florit), la presidenta declara aprovat per majoria dels membres de la
corporació, 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
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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:
- 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
Es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d'Economia,
Territori i Serveis Generals, en sessió de caràcter extraordinari de 17 de desembre
de 2018, sobre la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis
Generals, Participació Ciutadana i Habitatge de data 18-12-2018, que s'aprovà per 4
vots a favor corresponents als dos consellers del Grup Socialista, senyora Mora
Humbert i senyor Company Pons; al conseller del Grup Més per Menorca, senyor
Preto Fernández i a la consellera del Grup PODEMos, senyora Gómez Estévez i 3
abstencions corresponents als consellers del Grup Popular, senyora Pons Faner,
senyor Vilafranca florit i senyora Herráiz Águila.
A continuació es dona compte de la proposta de rectificació presentada per la
consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i
Habitatge de data 19-12-2018, que diu el següent:
Atès que el Ministeri d’Hisenda, actuant com a òrgan de tutela financera d’aquesta
corporació, mitjançant escrit de la Subdirecció General de Relacions financeres amb
les Entitats Locals – de data 4 de desembre de 2018 – assenyala que:
El Consejo Insular de Menorca viene presentando, según queda constatado con las
liquidaciones de los distintos ejercicios, los siguientes incumplimientos en la Regla de Gasto:
1.- Ejercicio de 2015: 3.134.276,71 €
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2.- Ejercicio de 2016: 2.326.654,44 €
3.- Ejercicio de 2017: 2.265.286,29 €
Atès que a l’esmentat escrit es conclou:
En virtud de lo dispuesto en el citado artículo 21 de la LOEPSF, el Consejo Insular de
Menorca debe presentar a su Pleno, y aprobar provisionalmente, el PEF 2018/19, con el
contenido y alcance señalados en el citado precepto e incluyendo los oportunos acuerdos
de no disponibilidad sobre créditos (AND) no destinados a necesidades imprevistas,
inaplazables y no discrecionales del presupuesto 2018, por importe de 2.319.653,16 €, de
acuerdo con la siguiente tabla:
Límite RG 2015:
Límite RG 2016:
Límite RG 2017:

55.584.923,37 €
56.585.451,99 €
54.009.328,55 €

Gasto computable liquidado en 2017:
AND a adoptar:

56.274.614,84 €
- 2.319.653,16 €

...
A la vista de lo avanzado del año y de la escasa virtualidad práctica que supondría aprobar
un PEF en el mes de diciembre de 2018, esa Corporación debe adoptar, al menos,
acuerdos de no disponibilidad por el importe señalado antes del cierre de 2018.

Malgrat, com es detallarà a l’acord que es proposa, no estar d’acord amb l’íntegre
contingut de l’esmentat escrit, vist que la solució proposada per l’òrgan de tutela
(remarcada en negreta en origen) és pragmàtica i dóna un major marge de temps al
Consell Insular de Menorca per a organitzar la seva planificació financera, en la qual
podrà tenir en compte els resultats comptables del 2018.
Atès que patim concretes dificultats pràctiques per a concretar els crèdits a declarar
indisponibles, a causa de:
- L’increment d’operacions comptables habituals de fi d’exercici, moltes de les quals
encara romanen en estat de comptabilització prèvia.
- Haver-hi modificacions de crèdits en tràmit, alguna d’elles (suplement de crèdit
2/2018) aprovada provisionalment per l’òrgan competent.
Atès que – conformement l’article 33.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de
desenvolupament, en matèria de pressuposts, de la Llei que regula les hisendes
locals, la declaració d’indisponibilitat de crèdits correspon al Ple de la corporació;
Per tot això proposo al Ple del Consell Insular de Menorca que adopti l'acord
següent:
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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
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).
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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.
Sotmesa la proposta amb la rectificació abans esmentada a votació, a la vista del
seu resultat (8 vots a favor corresponents als tres consellers del Grup Socialista,
senyora Mora Humbert, senyora Cabrisas Pons i senyor Company Pons; als tres
consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester
i senyor Preto Fernández, i als dos consellers del Grup PODEMos, senyora Gómez
Estévez i senyor Ortega Adzerías, i 4 abstencions corresponents als consellers del
Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyora Cabrera Roselló i
senyor Vilafranca Florit), la presidenta la declara aprovada per majoria dels
membres de la corporació.
En les intervencions prèvies a l'adopció de l'acord es produeixen, en síntesi, les
intervencions següents:
La senyora presidenta explica que hi ha una rectificació i demana si el Grup Popular en té
constància.
La senyora Gómez dona compte de la proposta en els mateixos termes que consten per
escrit.
El senyor Vilafranca diu que en la informació que han rebut no hi ha la relació de crèdits no
disponibles.
El senyor Simó intervé per observar que d’acord amb la proposta corregida es concretarà
per la presidenta abans del tancament de l’exercici del 2018.

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.
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de
Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, que diu:
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1. L’article 77 de l’Acord marc que ha de regir les relacions entre el Consell Insular de
Menorca i el seu personal funcionari i l’article 77 del Conveni col·lectiu del personal laboral
del Consell Insular de Menorca preveien, en la seva redacció incial, en quines condicions es
podrien complementar fins al cent per cent las prestacions que corresponien al personal
funcionari inclós en el Règim General de la Seguretat Social i el personal laboral al seu
servei en les situacions d’incapacidad temporal.
2. Posteriorment, el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, fixà nous límits als esmentats
complements de les prestacions econòmiques en situació d’incapacitat temporal. Aquestes
limitacions s’havien d’aplicar a totes les administracions públiques i suspenien de forma
automàtica tots aquells acords, pactes i convenis vigents que contradiguessin l’establert en
aquesta normativa bàsica estatal.
3. Dintre dels límits fixats per la normativa estatal de 2012, 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 signaren, l’11 d’abril de 2013, un nou acord de
millora de la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal que
presta els seus serveis al Consell Insular de Menorca.
Aquest acord fou objecte d’aprovació pel Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de
caràcter ordinari de 13 de maig de 2013 i recollia una llista de malalties greus que, a més
dels supòsits d’hospitalització, intervenció quirúrgica embaràs i malalties oncològiques
permetien complementar les retribucions més enllà dels límits fixats amb caràcter general
pel Reial decret llei 20/2012.
4. Tenint en compte que la disposició adicional cinquanta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3
de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, permet que cada
Administració pública pugui establir un complement retributiu des del primer dia d’incapacitat
temporal que, sumat a la prestació del règim general de la Seguretat Social, arribi fins a un
màxim del cent per cent de les seves retribucions fixes del mes d’inici de la incapacitat
temporal.
5. D’acord amb l’anterior habilitació legislativa, la corporació del Consell Insular de Menorca
ha dut a terme negociacions amb els representants del personal a fi d’aprovar la millora de
la prestació en situació d’incapacitat temporal del personal laboral i funcionari de la
institució.
6. La Mesa General de Negociació, reunida el passat 14 de desembre de 2018, acordà la
recuperació de la regulació sobre complements de la prestació en situació d’incapacitat
temporal continguda a l’Acord marc que ha de regir les relacions entre el Consell Insular de
Menorca i el seu personal funcionari i al Conveni col·lectiu del personal laboral del Consell
Insular de Menorca.
Com a consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i
Habitatge PROPÒS al Ple que adopti 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:
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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.
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.

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (8 vots a favor
corresponents als tres consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert,
senyora Cabrisas Pons i senyor Company Pons; als tres consellers del Grup Més
per Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyor Preto
Fernández, i als dos consellers del Grup PODEMos, senyora Gómez Estévez i
senyor Ortega Adzerías, i 4 abstencions corresponents als consellers del Grup
Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyora Cabrera Roselló i senyor
Vilafranca Florit), la presidenta declara aprovat per majoria 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.
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SEGON. El Consell Insular de Menorca controlarà les baixes per IT comptant amb el
concurs dels serveis mèdics que el mateix consell insular determini.
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.
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de
Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, que diu:
Amb data 9 de març de 2018 es va signarentre el Govern de l’Estat i els Sindicats el “II
ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO Y DE CONDICIONES DE
TRABAJO”, es va publicar en el BOE de 26 de març, en l'apartat primer del qual, últim
paràgraf, s'incloïa una autorització específica de massa addicional, durant els tres exercicis
pressupostaris de vigència del citat Acord.
En concret, en el citat paràgraf s'autoritza a les Administracions Públiques, prèvia
negociació col·lectiva, a destinar un percentatge addicional de la seva massa salarial per a,
entre d’altres mesures, la implantació de plans o projectesde millora de la productivitat o
l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables,
l'homologació de complements de destinació, o l'aportació a fons de pensions.
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Que l’esmentat compromís, ha tingut el seu necessari reflex en la Llei 6/2018, de 3 de juliol,
de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, concretament en el seu article 18.2, on
s'indica que:
Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de
julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se
considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de
9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso,
la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades
Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial
para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a
planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público
definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este
incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.
De l’informe d’Intervenció d’octubre de 2018 D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE DESPESA, DEL
TERMINI DE PAGAMENT A PROVEÏDORS I DEL LÍMIT DEL DEUTE DEL PRESSUPOST
LIQUIDAT DE L’EXERCICI DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA A NIVELL
CONSOLIDAT D’ACORD AMB EL SISTEMA EUROPEU DE COMPTES NACIONALS I
REGIONALS; I D’AVALUACIÓ D’ALTRES QÜESTIONS CONNEXES, es desprènque per a
l’exercici 2017 s’acompleix l’objectiu en presentar una capacitat de finançament -concepte
que la LOEPSF anomena, també, «superàvit pressupostari»- per import de 4.529.897,52 €.
La Mesa General de Negociació del Consell Insular, en sessió extraordinària i urgent
celebrada el 14 de desembre de 2018, va acordar destinar el 0,3% de la massa salarial de
2017 a la millora del complement de productivitat del 4ttrimestre 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.
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Com a consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i
Habitatge PROPÒS al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa pertinent, que
adopti 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.

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (12 vots a favor
corresponents als tres consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert,
senyora Cabrisas Pons i senyor Company Pons; als tres consellers del Grup Més
per Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyor Preto
Fernández, i als dos consellers del Grup PODEMos, senyora Gómez Estévez i
senyor Ortega Adzerías, i als quatre consellers del Grup Popular, senyor Tadeo
Florit, senyora Pons Faner, senyora Cabrera Roselló i senyor Vilafranca Florit), la
presidenta declara aprovat per unanimitat 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.
En les intervencions prèvies a l'adopció de l'acord es produeixen, en síntesi, les
intervencions següents:
La senyora Salord observa que en la proposta diu que l'assumpte està dictaminat per la
Comissió quan no és així, i demana que es corregeixi aquesta errada.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària interina, estenc aquesta
acta.
La secretària interina

Vist i plau,
La presidenta
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