INSTRUCCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSLAR EN RELACIÓ AMB
L’ASSISTÈNCIA DE PUBLIC AL PLE ORDINARI DE 18 DE MAIG DE 2020.

Mitjançant Decret de Presidència núm. 78/2020 de 18 de març, es varen suspendre les
reunions ordinàries dels òrgans col·legiats del Consell insular, en el marc del conjunt
de mesures extraordinàries adoptades per aquesta administració derivades de
l’aprovació 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, i atenent
fonamentalment a les limitacions aprovades pel que fa a les restriccions de la llibertat
de circulació per territori de l’estat i altres mesures limitatives del contacte social.
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Mitjançant el Decret de Presidència núm. 105/2020, de 5 de maig, es va aixecar la
suspensió de reunions ordinàries, tenint en compte que 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; en aquest sentit 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, que s’ha traduït en
diferents disposicions normatives, entre d’altres el mateix RD 492/2020 de 24 d’abril,
de pròrroga de l’estat d’alarma i les Ordres SND 388/2020 de 3 de maig i
SND399/2020 de 9 de maig, dictades pel Ministeri de Sanitat, encaminades a
flexibilitzar les restriccions establertes durant l’estat d’alarma en diferents àmbits.
El Decret de Presidència núm. 105/2020, de 5 de maig esmentat anteriorment, en el
punt segon de la part resolutiva disposa que la realització de les reunions i totes les
activitats relacionades amb aquestes s’haurà de dur a terme amb l’adopció de les
mesures sanitàries i de seguretat que siguin escaients en funció de les circumstàncies
concurrents i afegeix que, per a les sessions que tenguin caràcter de públiques,
s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per a limitar el seguiment presencial de la
reunió, si així procedeix, d’acord amb la normativa en vigor, sens perjudici de què en
aquests casos s’hauran de cercar alternatives per permetre el seguiment de les
reunions a distància per mitjans tecnològics.
Atès el protocol preventiu d’ús i estada a la Sala de plens del Consell Insular de data
13 de maig de 2020, elaborada pel Servei Insular de Seguretat i Salut laboral, tenint en
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compte especialment la prescripció de què els assistents han de mantenir una
distància constant de seguretat de dos metres entre les altres persones presents a la
sala, i tenint en compte per altra banda les limitacions d’espai de la sala, es fa
necessari dictar les instruccions següents:

INSTRUCCIONS
PRIMERA. Limitar el seguiment presencial de la reunió ordinària del ple del Consell
Insular convocada pel dia 18 de maig de 2020, a banda dels membres de l’òrgan,a les
persones següents:
a) Treballadors dels mitjans de comunicació social prèviament identificats.
b) Treballadors del Consell Insular que hi hagin d’assistir en exercici de les seves
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funcions directament vinculades al funcionament del ple.
c) Intèrprets de llenguatge de signes.
d) Ciutadans que tenguin autoritzada la presentació de preguntes en l’apartat
corresponent a precs i preguntes del públic assistent.
SEGONA. Tots els assistents a la sala de reunions han de complir escrupolosament
les mesures i recomanacions de seguretat i salut contingudes en el protocol preventiu
d’ús i estada a la Sala de plens del Consell Insular de data 13 de maig de 2020,
elaborada pel Servei Insular de Seguretat i Salut laboral.
TERCERA. El caràcter públic de la sessió resta garantit amb l’emissió en directe de la
reunió en streaming a la qual es podrà accedir a través de la plana web del Consell
Insular (www.cime.es) i a través de les xarxes socials.

La presidenta
Susana Irene Mora Humbert
Maó, a la data de la signatura electrònica d’aquest document.
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