PLE
Caràcter:
extraordinari
Data: 22/07/2019
Hora: de 10:14 a 10:32
Lloc: Seu del Consell Insular - Sala de Plens
HI ASSISTEIXEN:
Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta (Grup PSOE Menorca)
Sra. Maite Salord Ripoll, consellera (Grup Més per Menorca)
Sr. Miquel Company Pons, conseller (Grup PSOE Menorca)
Sra. Bárbara Inmaculada Torrent Bagur, consellera (Grup PSOE Menorca)
Sr. José Pastrana Huguet, conseller (Grup PSOE Menorca)
Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, conseller (Grup Més per Menorca)
Sra. Francesca Gomis Luis, consellera (Grup Més per Menorca)
Sra. Cristina Gómez Estévez, consellera (Grup Unides Podem)
Sra. Misericòrdia Sugrañes Barenys, consellera (Grup Popular)
Sr. Carlos Salgado Saborido, conseller (Grup Popular )
Sr. Adolfo Vilafranca Florit, conseller (Grup Popular)
Sra. Carmen Reynés Calvache, consellera (Grup Popular)
Sr. José Felipe Negrete Caballero, conseller (Grup Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía)
Sr. Guillem Simó Bordoy, interventor
Sra. Rosa Salord Olèo, secretària
ORDRE DEL DIA:
1. Donar compte de la constitució dels grup polítics en el CIM i de les primeres
mesures organitzatives adoptades per la presidència.
2. Determinació de la periodicitat de les sessions de caràcter ordinari del Ple i de la
Comissió de Govern.
3. Creació i determinació de la composició de les comissions informatives
permanents.
4. Determinació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.
5. Creació d'una comissió informativa especial de desplegament estatutari.
6. Delegació de les competències del Ple en la presidència i en la Comissió de
Govern.
7. Establiment del règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels
membres de la corporació.
8. Determinació de les assignacions als grups polítics.
9. Determinació dels llocs de feina que han de ser ocupats per personal eventual i
determinació de les retribucions.
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10. Determinació del nombre de membres de la comissió tècnica assessora en
matèria d’urbanisme i de la comissió tècnica assessora en matèria de patrimoni
històric
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
PRIMER. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUP POLÍTICS EN EL
CIM I DE LES PRIMERES MESURES ORGANITZATIVES ADOPTADES PER LA
PRESIDÈNCIA
Es dona compte dels següent:
A) ESCRITS DELS GRUPS POLÍTICS EN QUÈ COMUNIQUEN LLUR
CONSTITUCIÓ I LA DESIGNACIÓ DELS SEUS RESPECTIUS PORTAVEUS
TITULARS I, SI ESCAU, ADJUNTS
Es dóna compte dels escrits següents:
1. Del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), signat en data 8-7-2019 (RE núm.
17882 de 8-7-2019) pels quatre membres que l'integren, consellers senyors Susana
Irene Mora Humbert, Miquel Company Pons, Bárbara Inmaculada Torrent Bagur i
José Pastrana Huguet, en el qual comuniquen que es constitueixen en grup polític
en el si de la corporació, grup polític que es denominarà GRUP PSOE MENORCA, i
fan constar que han designat com a portaveu titular del grup el conseller senyor
Miquel Company Pons, i la consellera senyora Bárbara Inmaculada Torrent Bagur
com a portaveu adjunta.
2. Del Partit Més per Menorca (MpM), signat en data 8-7-2019 (RE núm. 17848 de
8-7-2019) pels tres membres que l'integren, consellers senyors Maite Salord Ripoll,
Miquel Àngel Maria Ballester i Francesca Gomis Luis, en el qual comuniquen que es
constitueixen en grup polític en el si de la corporació, grup polític que es denominarà
GRUP MÈS PER MENORCA, i fan constar que han designat com a portaveu titular
del grup la consellera Maite Salord Ripoll, i el conseller senyor Miquel Àngel Maria
Ballester com a portaveu adjunt.
3. Del Partit Popular, signat en data 5-7-2019 (RE núm. 17790 de 8-7-2019) pels
quatre membres que l'integren, consellers senyors Misericòrdia Sugrañes Bartenys,
Carlos Salgado Saborido, Carmen Reynés Calvache i Adolfo Vilafranca Florit, en el
qual comuniquen que es constitueixen en grup polític en el si de la corporació, grup
polític que es denominarà GRUP POPULAR, i fan constar que han designat com a
portaveu titular del grup la consellera senyora Misericòrdia Sugrañes Barenys, i el
conseller senyor Carlos Salgado Saborido, com a portaveu adjunt.
4. Del Partit Unidas Podemos – Unides Podem, signat en data 8-7-2019 (RE núm.
17846 de 8-7-2019) per la consellera senyora Cristina Gómez Estévez, en el qual
comunica que es constitueix en grup polític en el si de la corporació, grup polític que
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es denominarà GRUP UNIDES PODEM, i fa constar que assumirà la tasca de
portaveu.
5. Del Partit Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, signat en data 8-7-2019 (RE
núm. 17789 de 8-7-2019) pel conseller senyor José Felipe Negrete Caballero, en el
qual comunica que es constitueix en grup polític en el si de la corporació, grup polític
que es denominarà GRUP CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA, i fa
constar que assumirà la tasca de portaveu.
B) ALTRES MESURES ORGANITZATIVES
Es dona compte del següent:
- Decret de Presidència núm. 417/2019, de 8 de juliol, relatiu a la determinació del
nombre de membres de la Comissió de Govern.
Decret de Presidència núm. 418/2019, de 9 de juliol, relatiu al nomenament dels
membres de la Comissió de Govern.
-

Decret de Presidència núm. 421/2019, de 9 de juliol, relatiu a la creació dels
departaments.
-

Decret de Presidència núm. 422/2019, de 9 de juliol, relatiu al nomenament dels
membres del Consell Executiu.
-

Decret de Presidència núm. 423/2019, de 10 de juliol, relatiu a la determinació de
l’estructura interna dels departaments.
-

- Decret de Presidència núm. 424/2019, de 10 de juliol, relatiu a la determinació de les
atribucions del Consell Executiu.
- Decret de Presidència núm. 425/2019, de 10 de juliol, relatiu a la determinació de les
atribucions dels consellers executius caps dels respectius departaments.
- Decret de Presidència núm. 426/2019, de 10 de juliol, relatiu al nomenament de
directors insulars.
- Decret de Presidència núm. 427/2019, d’11 de juliol, relatiu la delegació de facultats en
les publicacions d’edictes i altres mitjans de comunicació social.
- Decret de Presidència núm. 428/2019, d’11 de juliol, relatiu al nomenament de directors
insulars.
- Decret de Presidència núm. 428/2019, d’11 de juliol, relatiu al nomenament de director
insular.
- Decret de Presidència núm. 431/2019, de 12 de juliol, relatiu a la delegació de la
presidència del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística al Sòl Rústic de l’Illa
de Menorca.
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- Decret de Presidència núm. 432/2019, de 12 de juliol, relatiu a la delegació de la
presidència del Consorci Sociosanitari de Menorca.
- Decret de Presidència núm. 433/2019, de 12 de juliol, relatiu a la delegació de la
presidència de l’Institut Menorquí d’Estudis.
- Decret de Presidència núm. 434/2019, de 12 de juliol, relatiu a la delegació de la
presidència del Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional.
- Decret de Presidència núm. 436/2019 ,de 15 de juliol, relatiu a la determinació de les
competències dels directors insulars.
- Decret de Presidència núm. 439/2019, de 17 de juliol, relatiu a la modificació de
l’estructura d’alguns departaments.
- Decret de presidència núm. 440/2019, de 17 de juliol, relatiu al nomenament de
directors insulars.

Els consellers presents en resten asabentats.
SEGON. DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE
ORDINÀRIES DEL PLE I DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

LES

SESSIONS

Es dona compte de la proposta de la presidència, que diu:
Atès el que disposen els articles 18, 113.1 i 133.1 del Reglament orgànic d’aquest
Consell Insular de Menorca;
Propòs al Ple, que adopti els acords següents:
Primer. El règim de les sessions de caràcter ordinari del Ple serà mensual i es
duran a terme el tercer dilluns a les 10 hores.
Segon. Habilitar la presidenta perquè, durant el mes d’agost, se suspengui la reunió
de caràcter ordinari del Ple, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes
insulars.
Tercer. El règim de les sessions de caràcter ordinari de la Comissió de Govern serà
mensual i es duran a terme el tercer dilluns a les 9.30 hores.
Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (10 vots a favor
corresponents als quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora
Humbert, senyor Company Pons, senyora Torrent Bagur i senyor Pastrana Huguet;
als quatre consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado
Saborido, senyora Reynés Calvache y senyor Vilafranca Florit; a la consellera del
Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez, i al conseller del Grup Ciudadanos Partido de la Ciudadania, senyor Negrete Caballero; i tres vots en contra
corresponents als consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll,
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senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis), la presidenta la declara aprovada per
majoria.
TERCER. CREACIÓ I DETERMINACIÓ DE
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS

LA COMPOSICIÓ

DE

LES

Es dona compte de la proposta de la presidència, que diu:
Conformement amb el que estableix l’art. 18, en relació amb el 97 i següents del
Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca;
Propòs al Ple que adopti els acords següents:
Primer. Crear les comissions informatives permanents següents:
a) COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL i ESPORTS:
l’àmbit de la seva actuació comprendrà les matèries de serveis socials en general,
seguretat social, salut, menors, família, patrimoni històric, cultura, educació, joventut,
esports i ajuda humanitària.
b) COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, TERRITORI I SERVEIS GENERALS:
l’àmbit de la seva actuació comprendrà les matèries de serveis generals, treball i
formació, turisme, ordenació del territori, urbanisme, activitats classificades i
catalogades, mobilitat, medi ambient, agricultura, ramaderia, pesca, caça, recursos
cinegètics, denominacions d’origen, comerç i artesania, règim local i cooperació
local, així com totes aquelles matèries no atribuïdes a cap altra comissió informativa.
Segon. Distribuir la representació dels grups polítics que formen la corporació en
cada comissió de la manera següent:
3 consellers del Grup PSOE Menorca
3 consellers del Grup Popular
2 consellers del Grup Més per Menorca
1 consellera del Grup Unides Podem
1 conseller Grup Ciudadanos- Partido de la Ciudadania
Tercer. Les comissions informatives permanents decidiran sobre llurs respectives
presidències efectives mitjançant elecció en el seu si, a fi que la presidenta de la
corporació pugui efectuar la delegació prevista en l'art. 99 en relació amb l’article 77
del Reglament orgànic del Consell insular de Menorca.
Quart. El règim de les reunions de caràcter ordinari de les comissions
informatives permanents serà mensual, i es tindran a les 13 h dels dies que a
continuació s'assenyalen:
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I ESPORTS:
primer dilluns
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, TERRITORI I SERVEIS GENERALS:
segon dilluns

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (10 vots a favor
corresponents als quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora
Humbert, senyor Company Pons, senyora Torrent Bagur i senyor Pastrana Huguet;
als quatre consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado
Saborido, senyora Reynés Calvache y senyor Vilafranca Florit; a la consellera del
Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez, i al conseller del Grup Ciudadanos Partido de la Ciudadania, senyor Negrete Caballero; i tres vots en contra
corresponents als consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll,
senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis), la presidenta la declara aprovada per
majoria.
QUART. DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES
Es dona compte de la proposta de la presidència, que diu:
Conformement amb el que estableix l’art. 18, en relació amb el 77 i següents del
Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca;
Propòs al Ple que adopti els acords següents:
Primer. La Comissió Especial de Comptes estarà formada pels mateixos membres
que integren la Comissió Informativa d’Economia, Territori i Serveis Generals, amb
el mateix nombre de representants i amb idèntica estructura i representació del
grups polítics que formen la corporació.
Segon. La presidirà la presidenta de la corporació, assistida per la persona titular
de la Secretaria General; o bé el conseller o consellera i el funcionari o funcionària
en qui aquests deleguin, respectivament.
Tercer. El seu règim de reunions serà el que escaigui a fi d’emetre, amb
convocatòria prèvia, l’informe o els informes que pertoquin respecte dels comptes
anuals.
Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (10 vots a favor
corresponents als quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora
Humbert, senyor Company Pons, senyora Torrent Bagur i senyor Pastrana Huguet;
als quatre consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado
Saborido, senyora Reynés Calvache y senyor Vilafranca Florit; a la consellera del
Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez, i al conseller del Grup Ciudadanos Partido de la Ciudadania, senyor Negrete Caballero; i tres vots en contra
corresponents als consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll,
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senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis), la presidenta la declara aprovada per
majoria.
CINQUÈ. CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ
DESPLEGAMENT ESTATUTARI

INFORMATIVA

ESPECIAL

DE

Es dona compte de la proposta de la presidència, que diu:
D'acord amb el que preveu l’article 96.2 del Reglament orgànic del Consell Insular
de Menorca (en endavant ROCIM) en ordre a la possibilitat de crear comissions
informatives de caràcter especial, i el que estableixen els articles 97 i següents del
mateix ROCIM pel que fa a la creació, la durada, la composició, la denominació i les
competències de les comissions informatives;
Tenint en compte l’estat en què es troba el procés de transferència de les funcions i
els serveis corresponents a les matèries que l’article 70 de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears reconeix com a competències pròpies dels consells insulars;
Per tot l’anterior, propòs al Ple que adopti els acords següents:
Primer. Crear la Comissió Informativa Especial de Desplegament Estatutari, amb
l'objectiu de revisar el grau de compliment de les previsions estatutàries i amb la
participació de tots els grups de la corporació, amb les funcions següents:
- Analitzar, a la vista de les consultes tècniques i jurídiques que es considerin
necessàries, el contingut de les competències pròpies del consells insulars que
estableix l’article 70 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears amb l’objecte de
determinar les matèries, les funcions i els serveis pendents de transferir, així com les
necessitats de finançament i de dotació de mitjans per fer efectiva la transferència.
- Emetre informe i proposar, amb la màxima voluntat de consens, la concreció de les
matèries pendents de transferir al Consell Insular de Menorca per part de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el seu contingut, el seu finançament, la
seva dotació i, finalment, el calendari per fer efectiva la transferència.
Segon. Determinar que la Comissió Informativa Especial de Desplegament
Estatutari estigui integrada pels representants dels grups polítics que formen la
corporació, amb la proporció següent:
3 consellers del Grup PSOE Menorca
3 consellers del Grup Popular
2 consellers del Grup Més per Menorca
1 consellera del Grup Unides Podem
1 conseller Grup Ciudadanos - Partido de la Ciudadania
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Tercer. Presidirà la Comissió la presidenta de la corporació, assistida per la persona
titular de la Secretaria General; o bé eel conseller o consellera i el funcionari o
funcionària en qui aquests deleguin, respectivament.
Quart. La Comissió Informativa Especial de Desplegament Estatutari tindrà les
seves reunions ordinàries amb una periodicitat trimestral, el dia i l’hora que acordi la
mateixa comissió en la seva sessió constitutiva.
Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (10 vots a favor
corresponents als quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora
Humbert, senyor Company Pons, senyora Torrent Bagur i senyor Pastrana Huguet;
als quatre consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado
Saborido, senyora Reynés Calvache y senyor Vilafranca Florit; a la consellera del
Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez, i al conseller del Grup Ciudadanos Partido de la Ciudadania, senyor Negrete Caballero; i tres vots en contra
corresponents als consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll,
senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis), la presidenta la declara aprovada per
majoria.
SISÈ. DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA PRESIDÈNCIA I
EN LA COMISSIÓ DE GOVERN
Es dona compte de la proposta de la presidència, que diu:
L’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, estableix les
competències que corresponen al Ple i preveu expressament que aquest òrgan
pugui delegar l’exercici de les seves atribucions en el president i en la Comissió de
Govern, llevat de les excepcions que s’hi assenyalen.
D’acord amb el precepte esmentat, i per una millor eficàcia i agilitat en l’exercici de
les competències que corresponen a aquest consell insular;
Propòs al Ple que adopti els acords següents:
Primer. Delegar en la presidència, d'acord amb el límit que resulta de les atribucions
que corresponen al Ple, les competències següents:
a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.
b) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de caràcter patrimonial.
c) La comprovació de l’inventari.
d) En relació amb els expedients de contractes administratius, privats o patrimonials,
inclosos, en aquest darrer cas, l’adjudicació de concessions sobre béns i l’adquisició
de béns immobles i drets subjectes a la legislació de caràcter patrimonial, i
d’alienació del patrimoni -quan la normativa de contractació del sector públic, la
normativa de patrimoni de les administracions públiques o la normativa reguladora
8

dels contractes privats atribueixi aquestes competències a l’òrgan de contractació i
aquest sigui el Ple de la corporació-, l’adopció dels actes administratius que tenguin
per objecte, si n’és el cas:
- L’inici de l’expedient de contractació.
- L’acceptació de la proposta d’adjudicació realitzada per la mesa de contractació
a favor del licitador primer classificat.
- L’acceptació o el rebuig de la justificació presentada pels licitadors l’oferta dels
quals estigui en presumpció d’anormalitat, i en aquest darrer cas, la seva
exclusió del procediment
- L’inici i l’adopció dels actes de tràmit dels procediments per a l’adopció d’acords
per a l’exercici de les prerrogatives que corresponen a l’Administració.
- L’inici i l’adopció dels actes de tràmit dels procediments per a l’adopció
d’acords encaminats a la imposició de penalitats.
- L’inici i l’adopció dels actes de tràmit dels procediments per a la resolució de les
incidències derivades de l’execució del contracte.
- L’aprovació dels programes de treball, els plans de seguretat i salut laboral i la
resta de plans necessaris per a l’execució de l’objecte del contracte que la
normativa corresponent atribueixi a l’òrgan de contractació.
Segon. Delegar en la Comissió de Govern, conformement amb el límit que resulta
de les atribucions que corresponen al Ple i sempre que la seva aprovació no
requereixi d’una majoria especial, les competències següents:
a) La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, a
l’exercici econòmic, excedeixi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, tret
de les operacions que individualment superin el 10 % dels recursos ordinaris i
també les que es destinin a finançar despeses corrents. La concertació
d’operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada
moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.
b) La contractació d’obres, de subministraments, de serveis, de concessió d’obres i
de serveis, els contractes administratius especials quan el seu valor estimat sigui
superior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas, els sis milions
d’euros, així com els contractes pluriennals quan la seva duració sigui superior a 4
anys, incloses les possibles pròrrogues, i els pluriennals de duració inferior quan
el seu import acumulat superi el percentatge indicat referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, i en tot cas sigui superior a la quantia
assenyalada en aquesta lletra. En rsten excloses les concessions de serveis per
més de cinc anys, sempre que la seva quantia superi el 20 % dels recursos
ordinaris del pressupost. La present delegació de facultats inclou l’aprovació dels
plecs, l’aprovació de la despesa i la resta de facultats que la normativa sobre
contractes del sector públic atribueix a l’òrgan de contractació, sempre que
aquestes siguin delegables i no estiguin atribuïdes a altres òrgans.
c) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i siguin delegables d'acord amb la normativa aplicable.
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d) L’adjudicació de concessions sobre els béns, excepte les de durada superior a
cinc anys sempre que la seva quantia superi el 20 % dels recursos ordinaris del
pressupost.
e) L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el
seu pressupost base de licitació sigui superior al 10 % dls recursos ordinaris del
pressupost i superi l’import de tres milions d’euros, amb inclusió dels béns
declarats de valor històric o artístic sigui quin sigui el seu valor.
f) Les atribucions que corresponguin al Ple en matèria d’expropiació forçosa.
g) L’alienació del patrimoni quan el seu valor superi el 10 % dels recursos ordinaris
del pressupost base de licitació i superi l’import de tres milions d’euros, amb
inclusió de l’alienació dels béns declarats de valor històric o artístic sigui quin sigui
el seu valor. En resten excloses les alienacions de béns quan la seva quantia
excedeixi el 20 % dels recursos ordinaris del pressupost.
h) L’autorització i disposició de despeses pluriennals quan el nombre d’exercicis a
què es poden aplicar sigui superior a quatre.
i) L’ampliació del nombre d’anualitats i l'elevació dels percentatges a què es refereix
l’apartat 5 de l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refòs de la Llei que regula les hisendes locals.
j) La transacció sobre béns i drets, i la concessió de quitament i espera, sempre que
el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i llevat que
les competències estiguin atribuïdes per llei a altres òrgans.
k) L’establiment i la modificació dels preus públics.
l) L’autorització de la compatibilitat del personal al servei del CIM.
m) L’aprovació i la rectificació de l’inventari de la corporació.
n) La investigació i la recuperació d’ofici dels béns de què la corporació sigui titular.
Tercer. D'acord amb el que estableix l’article 171 del Reglament orgànic, les
presents delegacions tenen caràcter indefinit, mentre no s’acordi revocar-les.
Quart. Revocar les delegacions efectuades per acord de Ple de dia 23 de juliol de
2015, així com qualsevol altra acord que es contradigui amb aquest.
Cinquè. Disposar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears (BOIB), sens perjudici que les delegacions acordades
produeixen efectes des de l’endemà de la seva adopció.
Sisè. Comunicar aquest acord als responsables dels diferents departaments i als
presidents de les comissions informatives, amb la indicació que, llevat dels casos
d’urgència, les resolucions i els acords sobre les matèries objecte de la present
delegació han de ser sotmesos amb caràcter previ a l’informe o dictamen de la
comissió informativa corresponent per raó de la matèria, amb l’objecte de comlir el
que estableixen l'art 65.1 c i l'art 100.1 a del Reglament Orgànic del Consell Insular
de Menorca.
Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (10 vots a favor
corresponents als quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora
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Humbert, senyor Company Pons, senyora Torrent Bagur i senyor Pastrana Huguet;
als quatre consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado
Saborido, senyora Reynés Calvache y senyor Vilafranca Florit; a la consellera del
Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez, i al conseller del Grup Ciudadanos Partido de la Ciudadania, senyor Negrete Caballero; i tres vots en contra
corresponents als consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll,
senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis), la presidenta la declara aprovada per
majoria.
SETÈ. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, LES RETRIBUCIONS I LES
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
Es dona compte de la proposta de la presidència, que diu:
El Decret de Presidència núm. 421, de 9 de juliol de 2019 (BOIB núm. 93 de
10-7-2019), va aprovar la creació dels departaments als efectes d’establir
l’estructuració orgànica del Consell Insular d’acord amb el principi de divisió
funcional de l’activitat administrativa. Així mateix, el Decret de Presidència núm. 423,
de 10 de juliol de 2019 ( BOIB núm. 94 d’11-7-2019, correcció d’errades al BOIB
núm. 96 de 13-7-2019), va determinar l’estructura interna dels departaments.
Amb aquestes dues resolucions es persegueix tenir una estructura de govern al més
eficaç i eficient possible, adequada a les competències, necessitats i aspiracions
d’aquesta corporació. Així mateix, en aquest context, es considera important reforçar
el paper dels consellers que integren els grups polítics a l’oposició i retribuir la tasca
de control que els correspon.
Per altra banda, és clar que, tant la nova estructura organitzativa com l’acció de
govern, s’hauran d’adaptar a les circumstàncies socials, normatives i de tot tipus que
puguin esdevenir, i especialment, per la seva rellevància, les relacionades amb els
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que tenen rang
constitucional, i en aquest sentit s’hauran de considerar els informes anuals que
reflecteixin la situació financera de la corporació i els plans econòmics financers que
en puguin derivar.
Tenint en compte tot l’anterior, i conformement amb el que estableixen l’art. 75 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, que regula les bases de règim local, i l’art. 18.5 del Reglament
orgànic del Consell Insular de Menorca;
Propòs al Ple que adopti els acords següents:
Primer. Aprovar la dedicació exclusiva de la presidenta de la corporació, amb una
retribució anual bruta de 59.119,70 euros.
Segon. Aprovar la dedicació exclusiva de la vicepresidenta, amb una retribució
anual bruta de 56.948,63 euros.
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Tercer. Determinar que els consellers executius i les conselleres executives, tots
amb dedicació exclusiva, tenguin una retribució anual bruta de 56.570,18 euros.
Quart Determinar que els directors i les directores insulars tenguin una retribució
anual bruta de 44.883,70 euros.
Cinquè. Aprovar, d'acord amb el que estableix l’article 109 i del Reglament orgànic
del Consell Insular de Menorca, la dedicació parcial a mitja jornada de quatre
consellers del Grup Popular per a l’exercici dels càrrecs i les responsabilitats de
portaveu, portaveu adjunt, coordinador/a, i secretari/ària de grup, i la dedicació
parcial del conseller del grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía per a l’exercici
de la responsabilitat de portaveu del grup, amb una retribució anual bruta de
28.996,67 € euros cadascun.
La dedicació parcial dels consellers esmentats es comptarà prenent com a
referència la jornada ordinària del personal del Consell Insular de Menorca.
Sisè. Aprovar, per a tots els consellers que no tenguin reconeguda cap retribució de
les indicades en els apartats anteriors, les indemnitzacions següents per assistència
a les sessions de cada òrgan col·legiat que es detalla a continuació:
Òrgan

Indemnització per reunió

Ple
Junta de Portaveus, Comissió de Govern, comissions
informatives, Comissió Especial de Comptes i comissions
tècniques assessores

570,02 euros
238,33 euros

Conformement amb el que estableix l'art. 34 b del Reglament orgànic del Consell
Insular de Menorca, es fixen les indemnitzacions globals per assistència següents:
a) Consellers/res portaveus dels grups polítics sense dedicació específica ......
12.140,77 euros/any
b) Resta de consellers sense dedicació específica ……........ 9.194,82 euros/any
La percepció de les indemnitzacions globals indicades resta condicionada a
l’assistència efectiva dels consellers a totes les reunions. Per tant, es restarà l’import
corresponent de la quantia global si aquesta fos superior, en còmput anual, a la
quantia de les indemnitzacions corresponents a les reunions a què efectivament
hagi assistir el conseller corresponent.
Setè. Les retribucions abans ressenyades tindran efectivitat a partir de la data del
nomenament o de la presa de possessió, segons escaigui en cada cas, per al càrrec
corresponent.
Les indemnitzacions per assistència dels consellers membres de la corporació
tindran efectivitat a partir de la data de constitució del Consell Insular de Menorca.
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Vuitè. Ordenar que s'iniciïn els expedients de modificació de crèdit que en el seu
cas facin falta per a l’efectivitat de l’acord, de manera que les retribucions i
indemnitzacions aprovades resten supeditades a l'efectivitat de la consignació
pressupostària.
En el decurs del debat previ a l'adopció de l'acord la presidenta proposa una
esmena in voce de supressió, atès que en la Junta de Portaveus que s'ha dut a
terme abans del Ple el conseller del Grup Ciudadanos - Partido de la Ciudadania ha
renunciat a la dedicació parcial que tenia assignada.
En conseqüència la proposta resta redactada com es transcriu a continuació:
Primer. Aprovar la dedicació exclusiva de la presidenta de la corporació, amb una
retribució anual bruta de 59.119,70 euros.
Segon. Aprovar la dedicació exclusiva de la vicepresidenta, amb una retribució
anual bruta de 56.948,63 euros.
Tercer. Determinar que els consellers executius i les conselleres executives, tots
amb dedicació exclusiva, tenguin una retribució anual bruta de 56.570,18 euros.
Quart Determinar que els directors i les directores insulars tenguin una retribució
anual bruta de 44.883,70 euros.
Cinquè. Aprovar, d'acord amb el que estableix l’article 109 i del Reglament orgànic
del Consell Insular de Menorca, la dedicació parcial a mitja jornada de quatre
consellers del Grup Popular per a l’exercici dels càrrecs i les responsabilitats de
portaveu, portaveu adjunt, coordinador/a, i secretari/ària de grup, amb una retribució
anual bruta de 28.996,67 € euros cadascun.
La dedicació parcial dels consellers esmentats es comptarà prenent com a
referència la jornada ordinària del personal del Consell Insular de Menorca.
Sisè. Aprovar, per a tots els consellers que no tenguin reconeguda cap retribució de
les indicades en els apartats anteriors, les indemnitzacions següents per assistència
a les sessions de cada òrgan col·legiat que es detalla a continuació:
Òrgan

Indemnització per reunió

Ple
Junta de Portaveus, Comissió de Govern, comissions
informatives, Comissió Especial de Comptes i comissions
tècniques assessores

570,02 euros
238,33 euros

De conformitat amb l’establert en l’art. 34 lletra b) del Reglament orgànic del Consell
Insular de Menorca, es fixen les indemnitzacions globals per assistències següents:
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a) Consellers/res portaveus dels grups polítics sense dedicació específica ......
12.140,77 euros/any
b) Resta de consellers sense dedicació específica ……........ 9.194,82 euros/any
La percepció de les indemnitzacions globals indicades resta condicionada a
l’assistència efectiva dels consellers a totes les reunions. Per tant, es restarà l’import
corresponent de la quantia global si aquesta fos superior, en còmput anual, a la
quantia de les indemnitzacions corresponents a les reunions a què efectivament
hagi assistir el conseller corresponent.
Setè. Les retribucions abans ressenyades tindran efectivitat a partir de la data del
nomenament o de la presa de possessió, segons escaigui en cada cas, per al càrrec
corresponent.
Les indemnitzacions per assistència dels consellers membres de la corporació
tindran efectivitat a partir de la data de constitució del Consell Insular de Menorca.
Vuitè. Ordenar que s'iniciïn els expedients de modificació de crèdit que en el seu
cas facin falta per a l’efectivitat de l’acord, de manera que les retribucions i
indemnitzacions aprovades resten supeditades a l'efectivitat de la consignació
pressupostària.
Sotmesa a votació la proposta amb la incorporació de l'esmena de supressió, a la
vista del seu resultat (10 vots a favor corresponents als quatre consellers del Grup
PSOE Menorca, senyora Mora Humbert, senyor Company Pons, senyora Torrent
Bagur i senyor Pastrana Huguet; als quatre consellers del Grup Popular, senyora
Sugrañes Barenys, senyor Salgado Saborido, senyora Reynés Calvache y senyor
Vilafranca Florit; a la consellera del Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez, i
al conseller del Grup Ciudadanos - Partido de la Ciudadania, senyor Negrete
Caballero; i tres vots en contra corresponents als consellers del Grup Més per
Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis), la
presidenta la declara aprovada per majoria.
VUITÈ. DETERMINACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS
Es dona compte de la proposta de la presidència, que diu:
D'acord amb el que estableixen l’art. 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, que regula les
bases del règim local, i l’art. 109.1 del Reglament orgànic del Consell Insular de
Menorca;
Propòs al Ple que adopti els acords següents:
Primer. Assignar una dotació econòmica als grups polítics de la corporació per tal
de contribuir al pagament de les despeses derivades de la seva actuació
corporativa; dotació que estarà integrada pels conceptes que més avall es detallen i
que en qualsevol cas restarà supeditada als límits màxims que en el seu cas
s'estableixin en la Llei de pressupostos generals de l'Estat:
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a) Un component fix per grup per import de 874,78 euros/mes.
b) Un component variable que es determinarà de la manera següent:
- Una assignació de 463,97 euros mensuals per conseller.
- Una quantitat màxima de 1.213,00 euros per conseller i any en concepte
d’indemnització per despeses de representació i viatges que hagin de fer els
consellers i les conselleres en exercici del càrrec.
Segon. Les assignacions econòmiques anteriors no es poden destinar al pagament
de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a
l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. Així
mateix, els grups polítics han de dur una comptabilitat especifica de la dotació que
han de posar a disposició del Ple sempre que aquest els la demani.
Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (10 vots a favor
corresponents als quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora
Humbert, senyor Company Pons, senyora Torrent Bagur i senyor Pastrana Huguet;
als quatre consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado
Saborido, senyora Reynés Calvache y senyor Vilafranca Florit; a la consellera del
Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez, i al conseller del Grup Ciudadanos Partido de la Ciudadania, senyor Negrete Caballero; i tres vots en contra
corresponents als consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll,
senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis), la presidenta la declara aprovada per
majoria.
NOVÈ. DETERMINACIÓ DELS LLOCS DE FEINA QUE HAN DE SER OCUPATS
PER PERSONAL EVENTUAL I DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS
Es dona compte de la proposta de la presidència, que diu:
D'acord amb amb el que preveuen l’art. 104.1 i 104 bis de la Llei 7/1985. de 2 d’abril
que regula les bases de règim local, i l’art. 18.4 del Reglament orgànic del Consell
Insular de Menorca;
Atès l’article 109 e de l’esmentat Reglament, referit al personal eventual a disposició
dels diferents grups polítics;
Propòs al Ple que adopti els acords següents:
Primer. Mantenir els llocs de treball següents reservats a funcionaris de caràcter
eventual, amb l’actualització de les retribucions que més avall es detalla i que resta
condicionada a l’existència de dotació pressupostària suficient:
Núm.
1

Denominació
coordinador/a científic/a de l'Institut

Dedicació
completa

Retribucions
brutes anuals
45.445,82 euros
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2
4

Menorquí d'Estudis (IME)
administratius grups polítics
administratius grups polítics

4

administratius grups polítics

completa
tres quartes
parts de jornada
mitja jornada

26.002,14 euros
19.501,59 euros
13.001,06 euros

Segon. Les tasques que ha de dur a terme el personal eventual ressenyat són les
que en cada cas s’especifiquen a continuació:
Coordinador científic adscrit a l’Institut Menorquí d’Estudis: coordinació i control
immediat en l’execució de les activitats de l’Institut i resta de funcions que li
corresponguin de conformitat amb els Estatuts d’aquest organisme.
Administratius grups polítics: tasques de tramitació i gestió administrativa, com ara
recepció i despatx de correspondència dirigida al grup polític o als consellers que
l’integren, tramitació de documents, organització de fitxers i arxius, preparació i
tramitació d’escrits del grup, i resta de tasques administratives necessàries per al
bon funcionament del grup i de suport administratiu als consellers que l’integren.
Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (10 vots a favor
corresponents als quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora
Humbert, senyor Company Pons, senyora Torrent Bagur i senyor Pastrana Huguet;
als quatre consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado
Saborido, senyora Reynés Calvache y senyor Vilafranca Florit; a la consellera del
Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez, i al conseller del Grup Ciudadanos Partido de la Ciudadania, senyor Negrete Caballero; i tres vots en contra
corresponents als consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll,
senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis), la presidenta la declara aprovada per
majoria.
DESÈ. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ
TÈCNICA ASSESSORA EN MATÈRIA D’URBANISME I DE LA COMISSIÓ
TÈCNICA ASSESSORA EN MATÈRIA DE PATRIMONI HISTÒRIC
Es dona compte de la proposta de la presidència, que diu:
Atès el que disposen els articles 79 i següents del Reglament orgànic del Consell
Insular de Menorca;
Propòs al Ple que adopti els acords següents:
Primer. La Comissió Tècnica Assessora en matèria d’Urbanisme i Ordenació del
Territori estarà integrada per un/a president/a, un/a vicepresident/a i disset vocals.
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Segon. La Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni Històric estarà
integrada per un/a president/a, un/a vicepresident/a i dinou vocals.
Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (10 vots a favor
corresponents als quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora
Humbert, senyor Company Pons, senyora Torrent Bagur i senyor Pastrana Huguet;
als quatre consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado
Saborido, senyora Reynés Calvache y senyor Vilafranca Florit; a la consellera del
Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez, i al conseller del Grup Ciudadanos Partido de la Ciudadania, senyor Negrete Caballero; i tres vots en contra
corresponents als consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll,
senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis), la presidenta la declara aprovada per
majoria.
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau,
La presidenta
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