Octavi Pons Castejón, secretari en funcions del Consell Insular de Menorca
CERTIFIC:
Que el Ple d'aquest Consell Insular, en sessió de caràcter extraordinari de 01/02/2021
adoptà, entre d'altres, l'acord següent:
4. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL INSULAR
DE MENORCA (EXP. 03126-2021-1)
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis
Generals, en sessió de caràcter extraordinari de 18 de gener de 2021, que diu:
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Es dona compte de la proposta de la Presidència, que diu:
Abans de l’inici del mes d’abril de 2020 l’Administració local i insular no comptava amb una
regulació específica d’abast general relativa a les reunions dels òrgans col·legiats per mitjans
electrònics, que no es trobava regulada ni en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local (LBRL), ni en la Llei de consells insulars, ni en la Llei municipal i de règim local de les
Illes Balears, ni tampoc, finalment, en el reglament orgànic del Consell Insular.
Sí que es comptava, en canvi, amb una regulació específica de caràcter bàsic en la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJ), en la secció corresponent a la regulació dels
òrgans col·legiats de les diferents administracions públiques (articles 15 a 18), que, en particular,
en l’article 17 preveu expressament la possibilitat que els òrgans administratius puguin tenir
reunions tant presencials com telemàtiques, i n’estableix uns requisits mínims. No obstant
l’anterior, d’acord amb la disposició vint-i-unena de la mateixa llei, aquesta regulació no és
d’aplicació als òrgans col·legiats del Govern de la nació, als òrgans de govern de la comunitat
autònoma i als de govern de les entitats locals.
La situació d’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i la seva
translació a l’àmbit jurídic, entre molts altres, per l'RD 463/2020, de 14 de març, de declaració de
l’estat d’alarma a l’àmbit de tot l’Estat espanyol, i tota la normativa complementària i de
desplegament que s’ha anat dictant des de llavors, caracteritzada per una important restricció de la
llibertat de circulació i de reunió, ha estat determinant perquè s’anessin aprovant diferents
modificacions normatives encaminades a fer possible que les reunions dels òrgans col·legiats de
diferents tipus de persones jurídiques, com ara societats mercantils o fundacions, es poguessin fer
per mitjans telemàtics.
A l’àmbit local aquest canvi normatiu es va produir amb l’aprovació del Reial decret llei 11/2020, de
31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per
fer front a la COVID-19 ( BOE núm. 91 de data 1.4.2020), convalidat pel Congrés dels Diputats de
9 d’abril de 2020 (BOE núm. 103 de 13.4.2020). Aquesta norma, a través de la disposició
addicional segona, modifica l'LBRL afegint un nou apartat 3 a l’article 46 per permetre que els
òrgans col·legiats de les entitats locals puguin constituir-se, tenir sessions i adoptar acords a
distància, per mitjans electrònics i telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força
major, de risc col·lectiu greu o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el funcionament presencial normal dels òrgans col·legiats.

Per la seva banda, el Govern de les Illes Balears, mitjançant el Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel
qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 i de foment de la investigació sanitària (BOIB núm. 48 d’1.4.2020), inclogué una
disposició addicional única amb mesures extraordinàries per permetre que les sessions d'òrgans
col·legiats de les administracions públiques autonòmica, insular i local i dels organismes públics de
naturalesa institucional o corporativa amb personificació pública es puguin dur a terme per
videoconferència, únicament durant el període de vigència de l’estat d’alarma.
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Des de l’aprovació de les normes esmentades, es compta amb cobertura normativa per dur a
terme, per mitjans electrònics, les reunions dels òrgans de govern de les administracions locals i
insular, en sentit ampli (la norma es refereix a constituir, celebrar sessions i adoptar acords),
sempre, això sí, que es compleixin els requisits establerts.
Actualment ens trobam novament en situació d’estat d’alarma, declarat mitjançant RD 926/2020,
de 25 d’octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions
causades pel SARS-CoV-2, prorrogat per RD 956/2020, de 3 de novembre, fins al 9 de maig de
2021, i malgrat que les restriccions a la llibertat de circulació i moviment de les persones és,
d’entrada, menys restrictiva que la decretada el més de març, es fa necessari i convenient la
regulació de la possibilitat que, encara que no estigui justificat d’acord amb la normativa que les
sessions es duguin íntegrament de forma telemàtica, algun membre de l’òrgan col·legiat pugui
assistir-hi d’aquesta manera per causa justificada.
Existeixen altres raons, a banda de les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia, que
motiven la necessitat i conveniència de regular l’assistència d’algun conseller a les reunions dels
òrgans col·legiats per mitjans telemàtics, quan concorrin causes justificades, com la situació de
baixa laboral, permís o situació assimilada per maternitat, paternitat, embaràs, malaltia greu o una
altra circumstància excepcional degudament justificada que n'impedeixi o dificulti l'assistència
presencial a la sessió, que són les de garantir el dret a l’exercici del càrrec públic en condicions
d’igualtat respecte a la resta de membres de l’òrgan, consagrat en l’article 23 de la Constitució
Espanyola.
En aquest cas es fa necessari regular tant els supòsits com la forma concreta de materialitzar
l’assistència per mitjans telemàtics amb plenes garanties, atès que no es pot oblidar que es tracta
d’una forma excepcional per a l’exercici de les funcions públiques representatives, com ha recordat
el Tribunal Constitucional espanyol a la Sentència 19/2019, de 12 de febrer.
Per tot l’anterior i de conformitat amb l’establert en l’art 8.1 lletra h) de la Llei 8/2000, de 27
d’octubre, de consells insulars, i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les bases del
règim local, propòs al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar inicialment la modificació del vigent reglament orgànic consistent en l’addició d’una
disposició addicional que es transcriu en annex.
Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de trenta dies hàbils, comptadors des de la
inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que les persones
interessades hi puguin presentar reclamacions o els suggeriments que es considerin adients.

Tercer. Sotmetre aquesta modificació a audiència de les entitats següents: Federació d'Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB), Unió de Consumidors de les Illes Balears-UCIP-UCE,
Federació d’Associacions de Veïns de Menorca.
Quart. Sol·licitar informe d’avaluació sobre impacte de gènere de conformitat amb l’establert a
l’article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones.
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Cinquè. En cas que no es presentin al·legacions en el període d’informació pública i audiència a
les persones interessades, ni es derivin modificacions dels informes preceptius que s’han de
sol·licitar en el present expedient, la modificació aprovada inicialment s’entendrà elevada a
definitiva i se'n publicarà el text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè entri en
vigor.
ANNEX - PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC (Hi consta transcrit el document de
referència)

La Comissió, per majoria (5 vots a favor corresponents als tres consellers del Grup Socialista,
senyora Torrent Bagur, senyor Company Pons i senyor Pastrana Huguet; als dos consellers del
Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll i senyora Gomis Luis, i 4 abstencions corresponents
als tres consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado Saborido i senyor
Vilafranca Florit, i al conseller del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, senyor Ayuso
Fernández), dictamina en el sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta transcrita més amunt.

Sotmesa la proposta a votació a la vista del seu resultat (12 vots a favor corresponents als
tres consellers presents del Grup PSOE Menorca, senyora Mora Humbert, senyor
Company Pons i senyora Torrent Bagur; als tres consellers del Grup Més per Menorca,
senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis; a la consellera del
Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez; als quatre consellers del Grup Popular,
senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado Saborido, senyora Reynés Calvache i senyor
Vilafranca Florit; i al conseller del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania, senyor
Ayuso Fernández), la presidenta declara aprovat per unanimitat dels membres presents,
l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació del vigent reglament orgànic consistent en
l’addició d’una disposició addicional que es transcriu en annex.
Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de trenta dies hàbils, comptadors des
de la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que
les persones interessades hi puguin presentar reclamacions o els suggeriments que es
considerin adients.
Tercer. Sotmetre aquesta modificació a audiència de les entitats següents: Federació
d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), Unió de Consumidors de les Illes BalearsUCIP-UCE, Federació d’Associacions de Veïns de Menorca.
Quart. Sol·licitar informe d’avaluació sobre impacte de gènere de conformitat amb

l’establert a l’article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones.
Cinquè. En cas que no es presentin al·legacions en el període d’informació pública i
audiència a les persones interessades, ni es derivin modificacions dels informes
preceptius que s’han de sol·licitar en el present expedient, la modificació aprovada
inicialment s’entendrà elevada a definitiva i se'n publicarà el text íntegre en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears perquè entri en vigor.
ANNEX
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC
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Disposició addicional. Assistència telemàtica a les sessions i votació remota per mitjans electrònics
1. El vot dels consellers i les conselleres és personal i intransferible i tenen el dret i el deure d’assistir a les
sessions personalment.
2. Sens perjudici de l’assenyalat en l’apartat anterior, les conselleres i consellers en situació de baixa, permís
o situació assimilada per maternitat, paternitat, embaràs, malaltia greu o una altra circumstància excepcional
degudament justificada que n'impedeixi l'assistència a la sessió, durant el període del seu gaudi o vigència,
poden acollir-se a la possibilitat d’assistir de forma telemàtica a les sessions del Ple del Consell i de votar-hi
remotament per mitjans electrònics, de conformitat amb allò que s’estableix en la present disposició.
3. El procediment s’ha d'iniciar a sol·licitud de la persona interessada mitjançant escrit adreçat a la
Presidència i presentat a la Secretaria General, acompanyat de l’acreditació de la baixa, permís o situació
assimilada per maternitat, paternitat, embaràs, malaltia greu o una altra circumstància excepcional
degudament justificada que n'impedeixi l'assistència a la sessió i de la seva durada, amb una antelació
mínima d’un dia hàbil a la data prevista perquè tengui lloc la reunió.
La presidència ha d'autoritzar o denegar, en aquest cas de forma motivada, la sol·licitud i comunicar-ho a la
persona interessada i a la Secretaria General perquè disposi tècnicament el necessari per fer-ho efectiu.
El conseller o consellera pot en qualsevol moment no fer ús de l’autorització i assistir a la sessió
presencialment.
4. El sistema d’assistència telemàtica i de votació remota està sota el control de la Presidència i de la
Secretaria General i ha de complir els requisits i respectar els principis recollits en la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
que regula les bases del règim local, i en les lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre, en especial els de seguretat i
accessibilitat.
5. El Consell Insular ha d'establir els sistemes telemàtics, a través de videoconferència o altres sistemes
electrònics similars, amb la finalitat de garantir, en tot moment, la seguretat, autenticitat i autentificació de la
participació dels membres electes autoritzats que es trobin en algun dels supòsits abans assenyalats, tant en
allò que fa referència a la seva assistència a les sessions plenàries com a l’exercici del dret de vot per la via
telemàtica.
6. Correspon a la presidència vetllar perquè les persones que assisteixin telemàticament al desenvolupament
de la sessió puguin exercir els seus drets de la mateixa manera que ho farien si hi fossin presents físicament
i, en particular, els de votació remota per mitjans electrònics, formular observacions a l’acta, intervenir en els
debats, plantejar qüestions d’ordre, demanar la retirada d’un assumpte o que resti sobre la taula i respondre
a al·lusions.
7. En l’acta de la sessió, la Secretaria General ha de fer constar expressament els membres que assisteixen

i exerceixen el seu dret de vot per la via telemàtica.
8. El que s'estableix en aquesta disposició es pot aplicar a les reunions d’altres òrgans col·legiats de govern
d’aquest consell insular.

I perquè així consti, estenc el present certificat, d'ordre i amb el vistiplau de la Sra.
Presidenta del Consell Insular de Menorca, amb les excepcions i les reserves contingudes
en l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Vist i plau,
La presidenta
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Susana Irene Mora Humbert

Octavi Pons Castejón
12/02/2021 14:46:48
Firma
Maó

Susana Mora Humbert
14/02/2021 16:59:18
Signatura electrònica
Maó

