Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 124/2020, de 15 de
juny, relatiu a l’obertura al públic de les oficines d’informació turística i dels béns
d’interès turístic i cultural gestionats per la Fundació Foment del Turisme de
Menorca

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-ACB3D44E-1CC7-4BCF-A1F2-B41D2C3801AD 15/06/2020 18:35:17 Pag.:1/2
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

L’aprovació i entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 de 14 de març (BOE núm. 67 de
14-3-2020), pel qual es declara l’estat d’alarma a tot l’estat espanyol, amb la finalitat
d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel Coronavirus Covid-19, va
determinar l’adopció per part del Consell Insular d’un seguit de mesures extraordinàries de
contenció per fer front a l’esmentada crisi sanitària. Entre aquestes mesures destaquen les
adoptades amb caràcter general mitjançant els decrets de presidència núm. 75/2020 de 15
de març de 2020 i número 84/2020 de 24 de març de 2020 d’ampliació de les mesures
primerament adoptades, entre d’altres de caràcter més específic per a serveis o
procediments concrets que ho van requerir ateses les circumstàncies concurrents.
El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, ha estat objecte de successives pròrrogues,
essent la darrera d’elles l’aprovada per Real Decreto 555/2020, de 5 de juny, por el que se
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, amb efectes de les 00:00 hores del 7 de juny de 2020 fins a
les 00:00 hores del dia 21 de juny de 2020.
Amb independència de les pròrrogues esmentades el Govern d’Espanya ha duit a terme
un procés de desescalada gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la
mobilitat i el contacte social adoptades fins a la data. Així el Consell de Ministres va
aprovar, en data 28 d’abril de 2020, el Plan para la transición hacia una nueva normalidad,
que estableix els principals paràmetres i instruments per a l’adaptació del conjunt de la
societat a la nova normalitat amb màximes garanties de seguretat, articulant el procés en
diferents fases d’implantació gradual i adaptable als canvis necessaris en funció de
l’evolució de les dades epidemiològiques. La superació de totes les fases previstes en el
Pla de desescalada, segons estableix específicament l’article 5 del Real Decreto 555/2020,
de 5 de juny, pel qual s’aprova la darrera pròrroga de l’estat d’alarma, determina que
queden sens efecte les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma en les
corresponents províncies, illes o unitats territorials.
Aquest procés va determinar l’aprovació, en un primer moment, d’una flexibilització inicial
de les mesures de contenció adoptades que foren aprovades mitjançant Decret de
Presidència número 106/2020 de 8 de maig, en l’àmbit de l’organització temporal de
funcions i serveis, i el Decret de Presidència 107/2020 de 15 de maig, relatiu a la
modificació de les mesures preventives, de protecció i organitzatives adoptades als centres
de treball on presten el seus serveis els empleats públics del Consell Insular de Menorca,
els seus organismes autònoms i ens dependents en aplicació del Pla per a la transició cap
a una nova normalitat.
En aquests moments, les Illes Balears han anat superant les diferents fases de
desescalada i, d’acord amb l’Ordre SND/507/2020 de 6 de juny, ja ens trobem en la Fase
III del Pla cap a la transició a la nova normalitat, des de les 00:00 hores del dia 8 de juny
passat.
D’acord amb el que s’ha dit anteriorment a l’illa de Menorca resulta d’aplicació en aquests
moments la Orden SND/458/2020 de 30 de mayo para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional tras la declaración del estado de alarma en aplicación de
la fase 3 del Plan de Transición hacia una nueva normalidad, i el Decret 3/2020 de 7 de
juny, de la Presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures de flexibilització,
regulació i graduació de determinades restriccions en l’àmbit de les Illes Balears
establertes davant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la Fase III del Pla cap a

la transició cap a una nova normalitat.
D’aquestes dues disposicions se’n desprèn una important flexibilització de les mesures de
contenció adoptades amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma, flexibilització
condicionada en tot moment al compliment de les mesures de seguretat i higiene
establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19. Així, d’acord amb
les normes citades a l’àmbit de les Illes Balears es permet circular lliurement per l’illa de
referència i entre illes.
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Així mateix, mitjançant la Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la
autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la
Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles
temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, es permetrà, a partir del 15 de juny de 2020,
l’entrada de turistes a la comunitat autònoma de les Illes Balears, provinents dels estats
membres o associats Schengen, a través de rutes aèries autoritzades que consten
detallades en annex de l’esmentada Ordre, el que fa recomanable permetre l’obertura al
públic de les oficines d’informació turística i els béns d'interès turístic i cultural gestionats
per la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
Per tot això, d'acord amb l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars,
què atribueix a la Presidència del Consell Insular de Menorca la direcció del Govern i
l'administració insular i la direcció superior de tot el personal,
RESOLC:
PRIMER. Disposar l’obertura al públic dels següents béns i serveis gestionats per la
Fundació Foment del Turisme de Menorca, el tancament dels quals es va aprovar
mitjançant el Decret de Presidència núm. 75/2020 de 15 de març de 2020;
- Les oficines d’Informació Turística gestionades per la Fundació Foment del Turisme
de Menorca dels ports de Maó i Ciutadella, a partir del 15 de juny de 2020
- La resta d’oficines d’informació turistica i els béns patrimonials amb accés al públic
gestionats per la Fundació Foment del Turisme de Menorca: Naveta des Tudons,
Torre d'en Galmés, el poblat talaiòtic de Trepucó, Fort Marlborough, i Llatzeret, a
partir del 22 de juny de 2020.
SEGON. Notificar aquest decret a la Fundació Foment del TurIsme i disposar la publicació
d’aquesta disposició, a la seu electrònica i en el portal web del Consell Insular de Menorca,
sens perjudici de la seva efectivitat a partir de les dades indicades al punt anterior.
TERCER. Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que tengui.
Maó, a la data de la signatura electrònica del document present
Per delegació de la presidenta, la secretària
Rosa Salord Olèo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)
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