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ACTA DEL PLE 
 
Tipus de sessió: EXTRAORDINÀRIA Data: 23/06/2011 
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.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS. 

 
Ponent: Andreu Isern (PSOE) 
El ponent exposa la constitució dels grups municipals. 

 
 

Denominació Grup PP 
Membres Miguel Pizà González 
 Joan Garcias Fiol 

Ana Pérez Martí 
Sonia Daudén Carretero 
Guillermo Gelabert Gelabert 
 

Portaveu Miquel Pizà González 
Portaveu suplent Ana Pérez Martí 

 
Denominació Grup PSOE 
Membres Andreu Isern Pol 

Divina Pastora Muñoz Pol 
 Rafel Llobet Capellà 

Patricia Maria Gelabert Consuegra 
 

Portaveu Divina Pastora Muñoz Pol 
Portaveu suplent Rafel Llobet Capellà 
  
Denominació Grup PSM 
Membres Joan Sans Sansó 
Portaveu Joan Sans Sansó 
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Denominació Grup CxI 
Membres Margarita Llabrés Deyà 
Portaveu Margarita Llabrés Deyà 

 
 
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE BATLIA 53/2011 DE NOMENAMENT DE 

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 

Ponent: Andreu Isern (PSOE) 
El ponent dona lectura al Decret posant en coneixement del Ple que els membres de la Junta de 
Govern Local són: Joan Sans Sansó, Margarita Llabrés Deyà i Divina Pastora Muñoz Pol. 

 
 

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE BATLIA 54/2011 DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DE BATLIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 

Ponent: Andreu Isern (PSOE) 
El ponent dona lectura al Decret posant en coneixement del Ple les competències de la Junta 
de Govern Local 

 
 

4.- DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DEFINITIVA DE LA 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL 
DE COMPTES 

 
Ponent: Andreu Isern (PSOE) 
El ponent posa en coneixement la composició definitiva de la comissió informativa general i la 
comissió especial de comptes: 
 
COMPOSICIÓ COMISIÓ INFORMATIVA GENERAL I COMISIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
 
Denominació Grup PP 
Membres titulars Miguel Pizà González 
 Ana Pérez Martí 
  
Suplents Joan Garcias Fiol 

Sonia Daudén Carretero 
 
Denominació Grup PSOE 
Membres 
titulars 

Andreu Isern Pol 
Divina Pastora Muñoz Pol 
 

Suplents Rafel Llobet Capellà 
Patricia Maria Gelabert Consuegra 

  
nominació Grup PSM 
Membres Joan Sans Sansó 

 
Denominació Grup CxI 
Membres Margarita Llabrés Deyà  
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5.- APROVACIÓ DEDICACIÓ EXCLUSIVA BATLIA 
 
Ponent: Andreu Isern (PSOE) 
El ponent exposa breument els antecedents del punt a debat. 

 
Antecedents: 
 

1.- L’article 75.1 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 74.2 de la llei 20/2006, de 15 de 
desembre, regulen el dret dels membres de les corporacions locals a percebre retribucions per 
l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva, amb 
l’obligació corporativa de donar-los d’alta al règim general de la seguretat social, assumint el 
pagament de les quotes empresarials que correspongui.   
2.- L’article 74.1 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, determina la possibilitat que el Batle 
o Batlessa, o si s’escau, un membre electe de la Corporació que compleixin els requisits 
establerts reglamentàriament poden ésser retribuïts a càrrec de les ajudes finalistes que 
s’atorguin a càrrec del fons creat expressament als pressupost generals de la comunitat 
autònoma, sempre que exerceixin la seva dedicació en els termes establerts 
reglamentàriament. 
3.- El Decret 63/2007, de 25 de maig, regula el sistema de compensació econòmica estipulat 
a l’article 74.1 de la llei 20/2006, de 15 de desembre. 
4.- L’article 2 del Decret 63/2007, de 25 de maig, regula els requisits dels ajuntaments que 
poden optar a la compensació econòmica:  
- Que la població oficial del municipi no superi els 6.000 habitants. 
- Que la totalitat dels recursos ordinaris del pressupost definitivament aprovat l’any 

anterior a la sol·licitud no superi els 3.500.000,00 €. 
- Que la xifra global de retribucions, indemnitzacions i assistències que l’entitat local 

prevegi abonar en l’anualitat de la sol·licitud al resta dels membres electes no superi 
l’import de compensació sol·licitada 

  
 
Intervencions: 
 
Miquel Pizà (PP) 
Estam d’acord, si jo hagués estat Batle també l’haguéssim demanat, per tant per coherència 
votarem a favor, creiem que el Batle ha de treballar dia a dia pel poble. 

 
Divina Pastora Muñoz Pol (PSOE) 
No grava als pressupostos, surt de la CAIB, a més la feina diària requereix dedicació i 
intensitat i més de trenta-set hores i mitja setmanals. Mostrar la nostra satisfacció pel vot 
favorable del Partit Popular. 

 
Joan Sans Sansó (PSM) 
Me sum als meus companys, no hi ha poble a Balears que no tingui una dedicació exclusiva, 
sempre hi ha coses a fer i per això el telèfon de n’Andreu sempre està disponible, crec que és 
just que es compensi amb un sou digne. 

 
Margarita Llabrés Deyà (CXI) 
Reiterar l’assenyalat i dir que trenta-set hores i mitja són poques en comparació de la realitat. 
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Votació:  

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Miquel Pizà Gonzàlez 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   
Patricia Mª Gelabert Consuegra PSOE X   
Joan Sans Sansó PSM X   
Margarita Llabrés Deyà CXI X   

 
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
Acords aprovats: 
 
1.- Establir l’exercici de les funcions del Batle-President Sr. Andreu Isern Pol en règim de 
dedicació exclusiva. 
2.- Fixar les retribucions amb dedicació exclusiva amb efectes a partir de dia 24 de juny de 
2011 en la quantia de 37.020'06 €/anuals (14 mensualitats de 2.644’29 €/mes), amb un règim 
de dedicació mínima necessària per a la percepció de dites retribucions, d'acord amb l'establert 
a l'art. 74.3 LMRLIB, equivalent a 37,5 hores setmanals, que s’actualitzaran de conformitat 
amb els límits que fixi anualment la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als efectes de 
sol·licitar la compensació econòmica establerta al Decret 63/2007 de 25 de maig de 2007. 
3.- Donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social el membre de la corporació que 
exerceixi el càrrec en règim de dedicació exclusiva, assumint la corporació el pagament de les 
quotes empresarials que corresponguin. 
4.- Sol·licitar el règim de compensació econòmica per la dedicació exclusiva del Batle 
President a la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears, conforme a l'establert en el 
Decret 63/2007, de 25 de maig, regulador del sistema de compensació econòmica destinat als 
ajuntaments i entitats locals menors de les Illes Balears, dictat en desplegament de l'art. 74.1 
de la llei 20/2006, de 15 de desembre. 
 

 
6.- APROVACIÓ DEDICACIÓ PARCIAL, DOTACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS I 

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

 
Antecedents: 
 

1.- L’article 75.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 74.3 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre estableixen que els membres de les Corporacions locals que exerceixin els seus 
càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o 
ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran 
retribucions pel temps de dedicació efectiva a les mateixes, en aquest cas seran igualment 
donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social en tal concepte, assumint les 
Corporacions les quotes empresarials que correspongui. Aquestes retribucions no podran 
superar en cap cas els límits que es fixin si escau, en les Lleis de Pressupostos Generals de 
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l'Estat. En els acords plenaris de determinació dels càrrecs que portin aparellada aquesta 
dedicació parcial i de les retribucions dels mateixos, s'haurà de contenir el règim de la 
dedicació mínima necessària per a la percepció d'aquestes retribucions. Els membres de les 
Corporacions locals que siguin personal de les Administracions públiques i dels ens, 
organismes i empreses d'elles depenents només podran percebre retribucions per la seva 
dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva jornada en els seus respectius centres 
de treball, en els termes assenyalats en l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
sense perjudici del que es disposa en l'apartat sisè del present article. 
2.- L’article 75.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
determina que els membres de les Corporacions locals que no tinguin dedicació exclusiva ni 
parcial podran percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats que hi formin part, en la quantia assenyalada pel Plenari. En el mateix sentit 
també ho regula l’article 74.4 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears i l’article 13.5 del ROF. 
3.- L’article 22.2.e) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, determina que l’aprovació de les 
retribucions i indemnitzacions als regidors és competència indelegable del Plenari. 
  

 
Intervencions: 
 
Miquel Pizà (PP) 
No podem estar d’acord, amb la situació actual era necessari retallar, i amb la feina de la 
Policia i dels funcionaris era suficient. Crec que aquesta proposta de dedicació parcial és una 
compensació per firmar el pacte de govern; respecte als altre punts el nostre partit proposa una 
rebaixa del deu per cent de totes les indemnitzacions. 

 
Divina Pastora Muñoz Pol (PSOE) 
El meu partit està d’acord amb les assignacions proposades, no respon a una compensació pel 
pacte de governabilitat ja que la feina és necessària per donar suport a la Batlia, a més de 
millorar i potenciar el mercat dels encants, a més recordar que dins l’assignació per la 
dedicació parcial s’inclou l’assignació per Tinent de Batle. 
Pens que la reducció proposada del deu per cent seria anecdòtica ja que les quanties 
proposades no són desorbitades i per tant no perjudiquen les arques municipals. 

 
Joan Sans Sansó (PSM) 
Me pareix normal la postura de l’oposició, però ho hem cavilat molt i na Margarita Llabrés 
farà molta feina i s’ha de compensar, a més pot ser que l’oposició també li hagués ofert en les 
mateixes circumstàncies. 
Respecte a les indemnitzacions abans duia menys àrees i ara en duré més i cobraré el mateix i 
amb molt de gust; recordar que l’any passat ja ens varem rebaixar un cinc per cent i si la cosa 
no millora ja ens rebaixarem en el futur. 

 
Margarita Llabrés Deyà (CXI) 
No fa cap intervenció. 
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Votació:  
Membres: Grup A favor En contra Abstenció 

Miquel Pizà Gonzàlez 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   
Patricia Mª Gelabert Consuegra PSOE X   
Joan Sans Sansó PSM X   
Margarita Llabrés Deyà CXI X   
     
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
Acords aprovats: 
 

1.- Aprovar la dedicació parcial del càrrec de segon tinent de Batle amb una quantia de 15.050 
€/anuals (14 mensualitats de 1.075’00 €/mes) amb efectes a partir de dia 24 de juny de 2011, 
amb un règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de dites retribucions, d'acord 
amb l'establert a l'art. 74.3 LMRLIB, equivalent a 16 hores setmanals. 
2.- Donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de la corporació que 
exerceixin càrrecs en règim de dedicació parcial, assumint la corporació el pagament de les 
quotes empresarials que corresponguin. 
3.- Aprovar el règim d’indemnitzacions per assistències dels regidors que no gaudeixin de 
dedicacions exclusives totals o parcials a compte de la Corporació als òrgans col·legiats, 
reunions i visites per a l’exercici 2011, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de 
constitució d’aquest Ajuntament: 
 
INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES : 
- Assistència a Plenaris:  60,00 € 
- Assistència a Comissions Informatives:   35,00 € 
- Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 35,00 € 
- Assistència a Juntes de Govern Local: 45,00 € 
- Reunions i visites en exercici del seu càrrec: 

Tinents de Batle:  45,00 € 
Altres regidors de l’equip de govern:  35,00 € 

 
LÍMITS MÀXIMS MENSUALS: 
-     Batle:  1.200,00 € 
- Tinents de Batle: 450,00 € 
- Regidors de l’equip de govern:  300,00 € 
- Regidors de l’oposició:   200,00 € 
 
ASSIGNACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS: 
Euros mensuals per regidor.                                                                                      30,00  € 
 
De conformitat amb l’article 13.5 del ROF tots els membres de la corporació, inclosos els que 
exerceixin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, percebran indemnitzacions per 
les despeses efectives, documentalment justificades, que s’ocasionin en l’exercici del seus 
càrrecs, segons les normes d’aplicació general de les Administracions Públiques i les que en 
desenvolupament d’aquestes acordi el Ple de la corporació. 



 

7 de 10 

4.- Aprovar el sistema d’actualització anual de les indemnitzacions establertes al punt anterior 
en base a l’aplicació de l’IPC general estatal anual. L’actualització es realitzarà 
automàticament al mes de gener de cada exercici. 
5.- Publicar el present acord en el tauler d’edictes de la corporació i en el BOIB, de 
conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local.  

 
  

7.- REQUERIMENT AL LICITADOR PROPOSAT PER LA MESA DEL 
CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE DE DIA PER A 
LA PRESENTACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA I DELS CERTIFICATS 
DE LA SEGURETAT SOCIAL I AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, AIXÍ COM 
DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER A L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 
EN EL BATLE-PRESIDENT. 
 

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

 
Antecedents: 
 

1.- Aprovat l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars 
que han de regir el contracte “Gestió del servei públic de Centre de Dia de Tercera Edat 
Francesca Homar Pascual” per acord del Ple en sessió ordinària de 29 de març de 2011 per 
procediment obert i tramitació ordinària. 
2.- Atès que al BOIB núm. 52 de data 07 d’abril de 2011, es va publicar l’anunci 
d’exposició dels plec de condicions econòmic - administratives i de prescripcions tècniques 
i l’anunci de licitació de l’obra.  
3.- Vista l’Acta de la Mesa de Contractació celebrada en data 24 de maig de 2011, en la que 
els seus membres acorden per unanimitat proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació 
del contracte a favor de l’empresa CREU ROJA ESPANYOLA ILLES BALEARS per 
l’import de 121.105’77 euros anuals. 
  

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

 
Divina Pastora Muñoz Pol (PSOE) 
Ja tenim experiència amb la Creu Roja i esperam que tot vagi bé. 

 
Joan Sans Sansó (PSM) 
Com a regidor de serveis socials vetllarem per a que es compleixi el contracte que preveu 
mantenir a les mateixes treballadores que ja tenen l’experiència adquirida. 

 
Margarita Llabrés Deyà (CXI) 
No fa cap intervenció. 

 
Andreu Isern (PSOE) 
Surt beneficiat l’Ajuntament, amb el nou contracte la neteja correspon a la Creu Roja, 
s’introdueixen millores de gestió com ara el servei de fisioteràpia, bugaderia... 
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Votació:  

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Miquel Pizà Gonzàlez 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   
Patricia Mª Gelabert Consuegra PSOE X   
Joan Sans Sansó PSM X   
Margarita Llabrés Deyà CXI X   
     
 
Resultat de la votació: 

 
Aprovada 

 
X 

 
Denegada 

 

 
Acords aprovats: 
 

1.- De conformitat amb l’article 135.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic declarar vàlida la licitació i ordenar per ordre decreixent les proposicions 
presentades de conformitat amb la proposta realitzada per la Mesa de Contractació: 
 
CREU ROJA ESPANYOLA ILLES BALEARS                     47’27 
INSTITUT DE TREBALL I SERVEIS SOCIALS                  45’00 
 
2.- De conformitat amb l’article 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic requerir a l’empresa CREU ROJA ESPANYOLA ILLES BALEARS la 
presentació d’una garantia definitiva durant el termini del contracte i dotze mesos 
posteriors, per import de 12.110’57 €, així com la presentació dels certificats acreditatius 
d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
en el termini de 10 dies hàbils al ser l’oferta més avantatjosa.   
 
3.- Delegar en el Batle President la competència per adjudicar el contracte un cop l’empresa 
proposada presenti la documentació requerida. 
  

 
8.- REQUERIMENT AL LICITADOR PROPOSAT PER LA MESA DEL 

CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA A LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A LA PRESENTACIÓ DELS 
CERTIFICATS DE LA SEGURETAT SOCIAL I AGÈNCIA TRIBUTÀRIA AIXÍ 
COM DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER A L’ADJUDICACIÓ 
DEFINITIVA EN EL BATLE-PRESIDENT 

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

 
Antecedents: 
 

1.- Aprovat l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars 
que han de regir el contracte “Subministrament d’energia elèctrica dels edificis, 
instal·lacions i enllumenat públic de l’Ajuntament de Consell” per Acord del Ple en sessió 
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extraordinària del dia 08 de febrer de 2011 per procediment obert i tramitació ordinària. 
2.- Atès que al BOE núm. 81 de data 05 d’abril de 2011, es va publicar l’anunci d’exposició 
dels plec de condicions econòmic - administratives i de prescripcions tècniques i l’anunci de 
licitació de l’obra.  
3.- Vista l’Acta de la Mesa de Contractació celebrada en data 31 de maig de 2011, en la que 
els seus membres acorden per unanimitat proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació 
del contracte a favor de l’empresa UNION FENOSA COMERCIAL SL d’acord amb les 
tarifes i condicions ofertes per la licitadora. 
  

 
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   
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   
Patricia Mª Gelabert Consuegra PSOE X   
Joan Sans Sansó PSM X   
Margarita Llabrés Deyà CXI X   
     
     
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
Acords aprovats: 
 

1.- De conformitat amb l’article 135.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic declarar vàlida la licitació i ordenar per ordre decreixent les proposicions 
presentades de conformitat amb la proposta realitzada per la Mesa de Contractació: 
 

UNION FENOSA COMERCIAL SL  
 
2.- De conformitat amb l’article 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic requerir a l’empresa UNION FENOSA COMERCIAL SL la presentació dels 
certificats acreditatius d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social en el termini de 10 dies hàbils al ser l’oferta més avantatjosa.   
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3.- Delegar en el Batle President la competència per adjudicar el contracte un cop l’empresa 
proposada presenti la documentació requerida.  
  

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, 
 


