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ACTA DEL PLE 
 
Tipus de sessió: EXTRAORDINÀRIA Data: 16/06/2011 
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial 
Hora d’inici: 19:35 Hora d’acabament: 19:55 
President: Andreu Isern Pol, Batlle President 
Secretari : Antoni Sastre Oliver 
Membres: Assisteix S’absenta 
Miquel Pizà Gonzàlez X  
Joan Garcias Fiol X  
Ana Pérez Martí X  
Sonia Daudén Carretero X  
Guillermo Gelabert Gelabert X  
Andreu Isern Pol X  
Divina Pastora Muñoz Pol X  
Rafel Llobet Capellà X  
Patricia Maria Gelabert Consuegra  X 
Joan Sans Sansó X  
Margarita Llabrés Deyà X  

 
 
 

 
1.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES. 

 
Ponent: Andreu Isern (PSOE) 
El ponent exposa breument els antecedents del punt a debat. 

 
Antecedents: 
 

1.- La llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), determina 
a l’article 46.2.a) l’obligació de reunir-se el Plenari municipal en sessió ordinària com a 
mínim cada tres mesos en els Ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 
2.- L’article 80 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears (LMRLIB) regula que els Ajuntaments fins a 5.000 habitants han de celebrar 
sessions ordinàries cada tres mesos com a mínim, però en el cas que tenguin constituïda 
Junta de Govern Local, el període màxim entre sessions ordinàries serà de dos mesos. 
3.- Al punt número 2 de l’ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple municipal de 16 
de juny de 2011 es preveu la creació de la Junta de Govern Local. 
4.- El règim regulador de les convocatòries extraordinàries es troba als articles 46.2.a) de la 
LRBRL i 80.2 de la LMRLIB.  

 
Intervencions: 
 
Miquel Pizà (PP) 
Res a dir, me pareix correcte ja que nosaltres també ho creiem convenient. 

 
Divina Pastora Muñoz Pol (PSOE) 
No fa cap intervenció. 
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Joan Sans Sansó (PSM) 
No fa cap intervenció. 

 
Margarita Llabrés Deyà (CXI) 
No fa cap intervenció. 

 
Votació:  

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Miquel Pizà Gonzàlez PP X   
Joan Garcias Fiol PP X   
Ana Pérez Martí PP X   
Sonia Daudén Carretero PP X   
Guillermo Gelabert Gelabert PP X   
Andreu Isern Pol PSOE X   
Divina Pastora Muñoz Pol PSOE X   
Rafel Llobet Capellà PSOE X   
Joan Sans Sansó PSM X   
Margarita Llabrés Deyà CXI X   

 
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
Acords aprovats: 
 
1.- Acordar la convocatòria ordinària del Ple municipal de forma bimensual els mesos 
imparells de l’any. 
2.- Les sessions ordinàries es celebraran el darrer dimarts dels mesos imparells, a les 20:30 
hores a la Sala de Plens de la Casa Consistorial. 
 

 
2.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Ponent: Andreu Isern (PSOE) 
El ponent exposa breument els antecedents del punt a debat. 

 
Antecedents: 
 

1.- La llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), determina 
a l’article 20.1.B) l’obligació de creació d’una Junta de Govern Local en els Ajuntaments de 
més de 5.000 habitants, habilitant els de menys a crear-la si així ho contempla el seu 
Reglament Orgànic Municipal o hi ha un acord del Plenari municipal. 
2.- L’article 23 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears (LMRLIB) regula de forma idèntica la creació de Junta de Govern Local. 
3.- El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Consell (ROM), aprovat l’any 
1986, no contempla la creació de la Junta de Govern Local. 
4.- No obstant, aquesta ha estat creada per acord del Ple municipal de Consell en cada 
legislatura des del 26 d’abril de 1993. 
5.- La llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), determina 
a l’article 23.1. la composició i funcions de la Junta de Govern Local, formada pel Batle o 
Batlessa i un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal de membres de la 
Corporació, designats i separats lliurement pel Batle mitjançant Decret de Batlia. 
6.- L’article 23 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears (LMRLIB) regula de forma idèntica la composició de la Junta de Govern Local. 
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7.- Atenent l’article 179.1 de la llei orgànica 5/1985, de 19 d’abril, reguladora del règim 
electoral general, el nombre legal de membres de la Corporació és d’onze (11) regidors, i el 
límit d’un terç és de tres (3) regidors. 
8.- Tant l’article 23.1 de la LRBRL com el 23 de la LMRLIB obliguen el Batle President a 
donar compte al Ple municipal de la designació dels membres de la Junta de Govern Local, en 
la primera sessió que celebri posteriorment al nomenament. 
9.- Atenent que fins a l’aprovació del present acord no existeix la Junta de Govern Local a 
l’Ajuntament de Consell, el Batle President no pot nomenar els seus membres fins adoptat 
l’acord de creació. 
10.- L’article 23.3 de la LRBRL determina que en cas d’existència de la Junta de Govern Local 
el Tinents de Batle hauran de ser nomenats d’entre els seus membres. 
11.- L’article 88.1 de la LMRLIB regula que el període de sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local serà el que determini el Ple. 
12.- En defecte de regulació pròpia pel ROM, cal adoptar la regulació del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització , 
funcionament i règim jurídica de les corporacions locals (ROF), que al seu article 112.2 
determina que en cas que  el Reglament Orgànic no ho prevegi, les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local seran cada quinze dies com a mínim.  
13.- Així mateix, l’article 112.1 del ROF obliga a la constitució de la Junta de Govern Local 
en el termini màxim de 10 dies següents al de la designació dels seus membres per Decret 
de Batlia.  

 
Intervencions: 
 
Miquel Pizà (PP) 
No fa cap intervenció. 

 
Divina Pastora Muñoz Pol (PSOE) 
No fa cap intervenció. 

 
Joan Sans Sansó (PSM) 
No fa cap intervenció. 

 
Margarita Llabrés Deyà (CXI) 
No fa cap intervenció. 

 
Votació:  

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Miquel Pizà Gonzàlez PP X   
Joan Garcias Fiol PP X   
Ana Pérez Martí PP X   
Sonia Daudén Carretero PP X   
Guillermo Gelabert Gelabert PP X   
Andreu Isern Pol PSOE X   
Divina Pastora Muñoz Pol PSOE X   
Rafel Llobet Capellà PSOE X   
Joan Sans Sansó PSM X   
Margarita Llabrés Deyà CXI X   

 
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  
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Acords aprovats: 
 
1.- Acordar la creació de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Consell per a la 
legislatura 2011-2015. 
2.- Les sessions ordinàries es celebraran el primer i tercer dimarts de cada mes, a les 16:30 
hores al Despatx de Batlia de la Casa Consistorial, excepte el mes d’agost en que només es 
celebrarà el tercer dimarts. 
3.- Sol·licitar al Batle President que nomeni els membres de la Junta de Govern Local, en un 
nombre no superior a 3 persones, per Decret de Batlia. 

 
 

3.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL. 
 

Ponent: Andreu Isern (PSOE) 
El ponent exposa breument els antecedents del punt a debat. 

 
Antecedents: 
 

1.- La llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), determina 
a l’article 20.1.C) l’obligació de creació d’una o vàries Comissions Informatives, com a 
òrgans d’estudi, informe o consulta dels afers que s’hagin de sotmetre a acord del Ple 
municipal, en els Ajuntaments de més de 5.000 habitants, habilitant els de menys a crear-la 
si així ho contempla el seu Reglament Orgànic Municipal o hi ha un acord del Plenari 
municipal. 
2.- L’article 24.1 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 
Illes Balears (LMRLIB) regula que aquests òrgans seran obligatoris en els municipis en què 
es constitueixi la Junta de Govern Local o ho acordi el Ple municipal. 
3.- El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Consell (ROM), aprovat l’any 
1986, no contempla la creació de Comissions Informatives. 
4.- El Ple extraordinari ha acordat en el punt 4 de l’ordre del dia la creació de la Junta de 
Govern Local, el que suposa l’obligació de constituir una o vàries Comissions Informatives. 
5.- L’article 24.1 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 
Illes Balears (LMRLIB) regula la composició de les Comissions Informatives, que estaran 
formades per regidors representants de tots els grups polítics, de forma proporcional al 
nombre de membres de cada grup. 
7.- Atenent el resultat de les eleccions locals de 22 de maig de 2011 la representació obtinguda 
per les forces polítiques que es presentaren és la següent:: PP, amb 5 regidors, PSOE 4 
regidors,  PSM, 1 regidor i CXI 1 regidor. 
8.- En defecte de regulació pròpia pel ROM, cal adoptar la regulació del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització , 
funcionament i règim jurídica de les corporacions locals (ROF), que al seu article 125 
determina les regles de composició de les Comissions Informatives. 
9.- D’acord a l’article 125.A del ROF, el Batle és el President nat de les Comissions 
Informatives, tret que la delegui a qualsevol dels seus membres, a proposta de la pròpia 
Comissió, després d’elecció al seu si. 
10.- Seguint l’article 125.C del ROF, els membres de les Comissions seran determinats per 
cada grup polític que ho comunicaran mitjançant escrit del Portaveu al Batle President, 
determinant representants titulars i suplents, i es comunicarà al següent Ple.      
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Intervencions: 
 
Miquel Pizà (PP) 
No fa cap intervenció. 

 
Divina Pastora Muñoz Pol (PSOE) 
No fa cap intervenció. 

 
Joan Sans Sansó (PSM) 
No fa cap intervenció. 

 
Margarita Llabrés Deyà (CXI) 
No fa cap intervenció. 

 
Votació:  

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Miquel Pizà Gonzàlez PP X   
Joan Garcias Fiol PP X   
Ana Pérez Martí PP X   
Sonia Daudén Carretero PP X   
Guillermo Gelabert Gelabert PP X   
Andreu Isern Pol PSOE X   
Divina Pastora Muñoz Pol PSOE X   
Rafel Llobet Capellà PSOE X   
Joan Sans Sansó PSM X   
Margarita Llabrés Deyà CXI X   

 
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
Acords aprovats: 
 
1.- Acordar la creació d’una única Comissió Informativa General per al debat, informe i estudi 
de tots els afers que hagin de tractar-se al Ple municipal. 
2.- Les sessions ordinàries es celebraran el tercer dimarts de cada mes imparell, a les 20:00 
hores al Despatx de Batlia de la Casa Consistorial, excepte el mes d’agost. 
3.- La composició de la Comissió Informativa General serà de dos membres del PP, dos 
membres del PSOE, un membre del PSM i un membre de CxI resultant en un total de 6 
membres. 
4.- La Comissió Informativa General serà presidida pel Batle President.  
5.- Sol·licitar als partits polítics juntament amb l’escrit de constitució del grup polític presentin 
el nomenament dels membres, titulars i suplents, de la Comissió Informativa General. 
 

 
4.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 
Ponent: Andreu Isern (PSOE) 
El ponent exposa breument els antecedents del punt a debat. 

 
Antecedents: 
 

 1.- La llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), determina 
a l’article 20.1.e) l’obligació de creació d’una Comissió Especial de Comptes a totes les 
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Corporacions locals, amb les funcions i composició establertes a l’article 116 de la mateixa 
llei, bàsicament l’informe dels Comptes Anuals de la Corporació, sense perjudici que pugui 
assumir-ne d’altres competències. 
2.- L’article 22 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears (LMRLIB) regula que aquest òrgan és obligatori a tots els municipis. 
3.- El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Consell (ROM), aprovat l’any 
1986, contempla la creació de la Comissió Especial de Comptes a l’article 34, amb les 
funcions d’informe del Compte General i del Compte d’Administració del Patrimoni 
(art.35) 
4.- L’article 116 de la LRBRL regula la composició de la Comissió Especial de Comptes, 
que estaran formades per regidors representants de tots els grups polítics, de forma 
proporcional al nombre de membres de cada grup. 
5.- Atenent el resultat de les eleccions locals de 22 de maig de 2011 la representació obtinguda 
per les forces polítiques que es presentaren és la següent:: PP, amb 5 regidors, PSOE 4 
regidors,  PSM, 1 regidor i CXI 1 regidor. 
6.- En defecte de regulació pròpia pel ROM, cal adoptar la regulació del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització , 
funcionament i règim jurídica de les corporacions locals (ROF), que al seu article 127 
determina les regles de composició de la Comissió Especial de Comptes, que són les 
mateixes de les Comissions Informatives. 
7.- D’acord a l’article 125.A del ROF, el Batle és el President nat de les Comissions 
Informatives, tret que la delegui a qualsevol dels seus membres, a proposta de la pròpia 
Comissió, després d’elecció al seu si. 
8.- Seguint l’article 125.C del ROF, els membres de les Comissions seran determinats per 
cada grup polític que ho comunicaran mitjançant escrit del Portaveu al Batle President, 
determinant representants titulars i suplents, i es comunicarà al següent Ple.  

 
Intervencions: 
 
Miquel Pizà (PP) 
No fa cap intervenció. 

 
Divina Pastora Muñoz Pol (PSOE) 
No fa cap intervenció. 

 
Joan Sans Sansó (PSM) 
No fa cap intervenció. 

 
Margarita Llabrés Deyà (CXI) 
No fa cap intervenció. 

 
 
Votació:  
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Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Miquel Pizà Gonzàlez PP X   
Joan Garcias Fiol PP X   
Ana Pérez Martí PP X   
Sonia Daudén Carretero PP X   
Guillermo Gelabert Gelabert PP X   
Andreu Isern Pol PSOE X   
Divina Pastora Muñoz Pol PSOE X   
Rafel Llobet Capellà PSOE X   
Joan Sans Sansó PSM X   
Margarita Llabrés Deyà CXI X   

 
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
Acords aprovats: 
 
1.- Acordar la creació d’una única Comissió Especial de Comptes per al debat, informe i 
estudi de tots els afers que estableixi la legislació vigent. 
2.- Les sessions ordinàries es celebraran el tercer dimarts del mes en el que es disposi de la 
documentació ques’hagin de debatre, a les 20:00 hores al Despatx de Batlia de la Casa 
Consistorial. 
3.- La composició de la Comissió Especial de Comptes serà de dos membres del PP, dos 
membres del PSOE, un membre del PSM i un membre de CxI resultant en un total de 6 
membres. 
4.- La Comissió Especial de Comptes serà presidida pel Batle President.  
5.- Sol·licitar als partits polítics juntament amb l’escrit de constitució del grup polític presentin 
el nomenament dels membres, titulars i suplents, de la Comissió Especial de Comptes. 
 

 
5.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A ENTITATS EN LES QUE 

L’AJUNTAMENT FORMA PART 
 
Ponent: Andreu Isern (PSOE) 
El ponent exposa breument els antecedents del punt a debat. 

 
Antecedents: 
 

1.- La llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), determina 
a l’article 22.1.B) que l’òrgan competent respecte de l’adopció d’acords relatius a la 
participació municipal en organitzacions supramunicipals és el Ple municipal. 
2.- L’Ajuntament de Consell està associat o forma part de les següents organitzacions 
supramunicipals actives: 

- Federació d’Entitats locals de les Illes Balears (FELIB). 
- Mancomunitat des Raiguer. 
- Consorci d’Informàtica Local de Mallorca. 
- Grup d’Acció Local “Mallorca Rural” Leader + 
- Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació Internacional 

3.- A més, l’Ajuntament té un representant en els següents òrgans consultius i de 
participació: 

- Consell Escolar del municipi de Consell. 
- Consell d’Escoleta de l’Escola Infantil Municipal. 

Consell de Centre del Centre d’Estades Diürnes Francesca Homar Pascual.  
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Intervencions: 
 
Miquel Pizà (PP) 
No fa cap intervenció. 

 
Divina Pastora Muñoz Pol (PSOE) 
No fa cap intervenció. 

 
Joan Sans Sansó (PSM) 
No fa cap intervenció. 

 
Margarita Llabrés Deyà (CXI) 
No fa cap intervenció. 

 
Votació:  

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Miquel Pizà Gonzàlez PP X   
Joan Garcias Fiol PP X   
Ana Pérez Martí PP X   
Sonia Daudén Carretero PP X   
Guillermo Gelabert Gelabert PP X   
Andreu Isern Pol PSOE X   
Divina Pastora Muñoz Pol PSOE X   
Rafel Llobet Capellà PSOE X   
Joan Sans Sansó PSM X   
Margarita Llabrés Deyà CXI X   

 
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
Acords aprovats: 
 
1.- Acordar el nomenament de representants de l’Ajuntament de Consell a les següents 
organitzacions supramunicipals: 
Federació d’Entitats locals de les Illes Balears (FELIB). Andreu Isern Pol 
Mancomunitat des Raiguer. Andreu Isern Pol 
Consorci d’Informàtica Local de Mallorca. Andreu Isern Pol 
Grup d’Acció Local “Mallorca Rural” Leader + Margalida Llabrés Deyà 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació Internacional Joan sans Sansó 

 
2.- Acordar el nomenament de representants de l’Ajuntament de Consell als següents 
organismes consultius i de participació: 
Consell Escolar del municipi de Consell Rafel Llobet Capellà 
Consell d’Escoleta de l’Escola Infantil Municipal Rafel Llobet Capellà 
Consell de Centre del Centre d’Estades Diürnes Francesca 
Homar Pascual 

Joan Sans Sansó 
 

 
6.- NOMENAMENT DE TRESORER 

 
Ponent: Andreu Isern (PSOE) 
El ponent exposa breument els antecedents del punt a debat. 

 



 

9 de 10 

Antecedents: 
 

1.- L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
exposa que a les Corporacions Locals amb Secretaria de classe tercera la responsabilitat 
administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà ésser atribuïda 
a membre de la Corporació o funcionari de la mateixa. 
2.- Les funcions del tresorer es troben descrites a l’article 5.1 del Reial Decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local 
amb habilitació de caràcter nacional. 
3.-  L’article 6.2 de la llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, estableix que 
el maneig o custòdia de fons o valors públics podrà encomanar-se a persones privades que 
hauran de prestar garantia d’acord a les normes reglamentàries desenvolupadores no obstant 
l’article 164.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL) que determinava  
l’obligatorietat de constitució de fiança, en la forma prevista en les disposicions vigents, per 
a la persona que ocupi el càrrec de Tresorer, sigui funcionari amb habilitació de caràcter 
nacional, funcionari municipal o membre de la Corporació fou derogat per la disposició 
derogatòria única de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Emplenat Públic.  

 
Intervencions: 
 
Miquel Pizà (PP) 
No fa cap intervenció. 

 
Divina Pastora Muñoz Pol (PSOE) 
No fa cap intervenció. 

 
Joan Sans Sansó (PSM) 
No fa cap intervenció. 

 
Margarita Llabrés Deyà (CXI) 
No fa cap intervenció. 

 
Votació:  

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Miquel Pizà Gonzàlez PP X   
Joan Garcias Fiol PP X   
Ana Pérez Martí PP X   
Sonia Daudén Carretero PP X   
Guillermo Gelabert Gelabert PP X   
Andreu Isern Pol PSOE X   
Divina Pastora Muñoz Pol PSOE X   
Rafel Llobet Capellà PSOE X   
Joan Sans Sansó PSM X   
Margarita Llabrés Deyà CXI X   

 
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
Acords aprovats: 
 

1.- Acordar el nomenament de Margalida Llabrés Deyà com a Tresorera de la Corporació.  
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, quan és l’hora 
d’acabament a dalt indicada, i s’estén la present acta, de tot el qual com a secretari en don fe. 
 
Consell,  07 de juliol de 2011 
 
 
 
El Batlle President,       El secretari, 
 


