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MATÈRIA:
MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CONTENCIÓ AMB MOTIU DE
LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19
ASSUMPTE:
PRIMERES MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ DE LES MESURES
ADOPTADES PER A L’ORGANITZACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS I SERVEIS
DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I
ENS DEPENDENTS
EXP.:
1614-2020-000007
REF.:

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 i el Decret de Presidència número 84/2020, de 24 de març, 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 492/2020, de 24 de abril, 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 10 de maig de 2020,
essent imminent l’aprovació d’una nova pròrroga fins el 24 de maig de 2020 ja autoritzada
pel Congres dels Diputats.
Amb independència de les pròrrogues esmentades el Govern d’Espanya ha iniciat 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.
En aquest sentit, ja s’han aprovat diferents disposicions normatives, entre d’altres el mateix
RD 492/2020 de 24 d’abril, i l’Ordre SND 388/2020, de 3 de maig, dictada pel Ministeri de
Sanitat, encaminades a flexibilitzar les restriccions establertes durant l’estat d’alarma en
diferents àmbits, amb l’objectiu d’abordar la denominada fase 0 o de preparació de la
desescalada.

Així mateix, d’acord amb el Pla de transició aprovat, està previst que, a partir del dia 10 de
maig de 2020, es produeixi una nova flexibilització de les mesures, amb l’objecte d’abordar
la denominada Fase 1 o inicial, amb l’objecte de permetre l’obertura parcial d’activitats
econòmiques, el contacte social de reduïts nombres de persones, el restabliment progressiu
del transport públic entre moltes altres mesures, tot l’anterior amb l’adopció de les pertinents
mesures sanitàries i de seguretat. L’efectiva implantació d’aquesta nova flexibilització de les
mesures i les seves diferents fases dependrà fonamentalment del comportament i control de
la pandèmia.
En aquest context d’implantació progressiva de la flexibilització de les mesures més
restrictives adoptades amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma es considera
convenient anar restablint gradualment la normalitat de l’activitat de l’administració insular i
del funcionament ordinari dels seus serveis, amb l’adopció de les mesures sanitàries i de
seguretat que s’escaiguin en cada cas i sempre d’acord amb les disposicions administratives
que dictin les autoritats competents per a la gestió de l’estat d’alarma.
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Ateses les propostes dels consellers que encapçalen els diferents departaments del Consell
Insular;
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. Aprovar les primeres mesures de flexibilització de les mesures extraordinàries de
contenció amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per a
l’organització dels serveis i les funcions del Consell Insular de Menorca i tots els seus
organismes autònoms i ens dependents, adoptades mitjançant el Decret de Presidència
núm. 75/2020, de 15 de març i el Decret de Presidència número 84/2020, de 24 de març,
d’ampliació de les mesures primerament adoptades, d’acord amb el text que es transcriu
més avall.
SEGON. Establir que continuen en vigor les mesures aprovades mitjançant els decrets
esmentats en el paràgraf anterior en tot el que no resultin modificades mitjançant el present
decret o per altres disposicions de rang superior.
TERCER. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu
electrònica i en el portal web del Consell Insular de Menorca. Així mateix donar-ne la màxima
difusió a tots els centres i serveis del Consell Insular, els seus organismes autònoms i ens
dependents, sens perjudici de la seva efectivitat en la data que s’assenyala en cada cas.
QUART. Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que tengui.
PRIMERES MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ DE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES
DE CONTENCIÓ AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA
PEL COVID-19. ORGANITZACIÓ DE SERVEIS I FUNCIONS DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS DEPENDENTS.
1. Àmbit d'aplicació
Aquestes mesures són aplicables als centres i serveis del Consell Insular de Menorca i dels

seus organismes autònoms i ens dependents a què es fa referència en el present decret,
sense perjudici de mesures més concretes que puguin aplicar els departaments i ens
dependents respecte dels seus centres i serveis propis en el marc del present decret.
L’accés als centres i serveis a què fa referència aquest decret es farà en tot moment d’acord
amb la normativa d’aplicació i amb els protocols d’actuació en matèria de sanitat aplicables a
cada servei en cada moment.
Els consellers executius caps dels respectius departaments queden habilitats per a dictar les
instruccions interpretatives internes o per disposar el que sigui necessari per a executar el
que preveu aquest decret en cada un dels centres i serveis inclosos dins el seu àmbit
material d’actuació. Així mateix, els presidents dels organismes autònoms i ens dependents
estan facultats per a dictar les esmentades instruccions i directrius de caire intern. En el seu
cas, les esmentades instruccions o directrius hauran de ser posteriorment ratificades o
convalidades per l’òrgan competent.
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2. Flexibilització d’algunes de les mesures extraordinàries sobre serveis i funcions del
Consell Insular de Menorca i tots els seus organismes autònoms i ens dependents
2.1. Es resol la reapertura al públic dels següents centres i serveis titularitat del Consell
Insular de Menorca, en la data d’efectivitat i els horaris que en cada cas s’estableixen:
A) A partir de l’11 de maig de 2020:
- Arxiu del Consell Insular de Menorca; s’obre al públic amb l’horari habitual d’atenció al
públic del Consell Insular, i d’acord amb normes l’autoritat sanitària.
B) A partir de la data en què siguin aplicables a Menorca les mesures previstes a la Fase
Inicial o Fase 1 a què fa referència el Plan para la transición hacia una nueva normalidad,
aprovat pel Consell de Ministres, d’acord amb les normes que s’aprovin per la seva
aplicació:
- Biblioteca i Arxiu de Maó
Dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 14:00 h i dimarts i dijous de 16:30 a 20:30h.
- Arxiu d’Imatge i So de Menorca
Obrirà dilluns, dimecres i divendres, de 10:00 a 14:00 h; dimarts i dijous, de 16:00 a 20:00 h.
- Museu de Menorca
Únicament estarà oberta l’exposició temporal. De dimarts a diumenge de 10:00 a 14:00 h.

S’habilita expressament al departament responsable dels serveis i centres esmentats per a
modificar els horaris establerts d’acord amb les normes que permetin passar a aquesta
nova fase de transició.
C) Autoritzar la reobertura de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) de
Menorca a partir del dia i amb les condicions que així ho autoritzi el Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme.
2.2 A partir del dia 11 de maig de 2020 es restableix l’horari habitual del servei de la xarxa de
deixalleries de Menorca, que es desenvoluparà d’acord amb les directrius que en cada

moment doni el Consorci de Residus i Energia de Menorca, en el marc de la normativa
aplicable en cada moment.
2.3 S’aixequen algunes limitacions adoptades envers alguns serveis insulars que tindran
efectivitat a partir de la data d’adopció del present decret:
- Els Centres de Maó i Ciutadella del Servei Insular d'Acollida d'Animals, permetran l’accés
de manera limitada a persones voluntàries, d’acord amb les instruccions que dicti en cada
moment el departament responsable del servei.
- Els Cursos de Formació per a persones ocupades i desocupades que per les seves
característiques ho permetin canviaran la modalitat presencial per una altra formació
alternativa que garanteixi la transmissió del coneixement i la seva avaluació per evitar, així
com sigui possible, interrompre l'activitat formativa en aquestes circumstàncies
excepcionals.

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-cb5658cd-13a1-4dc9-9a24-099e37af2ad7 08/05/2020 20:40:20 Pag.:4/4
Consell Insular de Menorca-L03070009- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

3. Vigència d'aquestes mesures
Aquestes mesures seran efectives a partir la data que s’assenyala en cada cas i seran
vigents mentre segueixi vigent la declaració de l’Estat d’alarma declarada pel govern
espanyol i seran d'aplicació sense perjudici de l’aplicació preferent de les normes que
aprovin el govern estatal i autonòmic en l’àmbit de les respectives competències.

La presidenta,
Se n'ha pres nota
Secretaria General
Susana Irene Mora Humbert

Susana Mora Humbert
08/05/2020 20:40:30
Signatura electrònica
Maó

Rosa Salord Oleo
08/05/2020 20:42:17
Firma
Maó

