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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

226464

Acord del Consell de Govern de dia 4 de juny de 2021 de modificació de l’Acord del Consell de
Govern de dia 31 de maig de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals establertes per
prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant part del mes de juny de 2021

El Tribunal Suprem, en sentència de 3 de juny de 2021, ha considerat que per establir mesures restrictives de la mobilitat nocturna o el
màxim de persones en les reunions familiars i socials no són suficients les consideracions de conveniència, prudència o precaució i no es
justifiquen, suficientment, amb la situació epidemiològica actual de les Illes Balears.
En canvi, ha considerat que les mesures de limitació i control a les entrades de viatgers procedents d'altres comunitats o ciutats autònomes,
com també les limitacions a les cabudes en llocs de culte sí que resulten proporcionades i les ha autoritzat.
Així les coses, hem de considerar que han decaigut les mesures establertes en els apartats segon i quart de l'Acord del Consell de Govern de
17 de maig de 2021 pel qual es prorroguen i modifiquen les mesures excepcionals establertes mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 5
de maig de 2021 per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant el mes de maig de 2021.
Així mateix, i atenent la doctrina fitxada pel l'alt tribunal, resulta necessari modificar l'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern de dia
31 de maig de 2021 pel qual s'estableixen mesures excepcionals establertes per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19
durant part del mes de juny de 2021, en el sentit de no restringir però si aconsellar la ciutadania que, durant el període de vigència d'aquest
Acord, únicament dugui a terme reunions i trobades familiars i socials d'un màxim de deu persones a l'interior o de quinze persones a
l'exterior, tant en espais públics com privats, per raons de prudència i precaució.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/74/1090573

Així mateix, es pretén aconsellar la ciutadania, en el mateix apartat, que restringeixi també, en allò que sigui possible, la mobilitat nocturna.
Cal recordar que, amb aquestes mesures, la pretensió del Govern de les Illes Balears és, en primer lloc, salvar vides —hem aconseguit ser un
dels territoris europeus amb menys mortalitat—, mantenir una incidència del virus baixa, protegir les persones més vulnerables, tenint en
compte que es preveu que durant la quinzena de vigència d'aquestes mesures s'aconseguirà que gairebé totes les persones majors de 50 anys
estiguin vacunades, si més no, amb una primera dosi, i s'haurà iniciat i accelerat la vacunació de les persones de la franja de 40 a 50 anys.
Així mateix, amb aquestes mesures es pretén també mantenir una de les millors incidències d'Europa i estar ben posicionats per rebre turisme,
allargar la temporada i reactivar l'economia de les Illes Balears.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 4 de juny de 2021, adoptà, entre d'altres,
l'acord següent:
Primer
Modificació de l'Acord del Consell de Govern de dia 31 de maig de 2021 pel qual s'estableixen mesures excepcionals establertes per
prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant part del mes de juny de 2021
1. Substitució dels dos primers paràgrafs de l'apartat VI de la part expositiva pels tres paràgrafs següents:
Per tot el que s'ha exposat en els apartats anteriors, mitjançant aquest Acord, i a l'empara de les lleis esmentades en els apartats II i
III, es pretén establir únicament dues mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19, amb
importants modificacions que les flexibilitzen, i que han de vigir durant el període comprès entre el dia 6 i el dia 20 de juny de 2021,
que impliquen establir el següent:
a. Les condicions per a l'entrada a les Illes Balears de persones procedents de la resta de comunitats autònomes i de les
ciutats de Ceuta i Melilla, que consistiran en la possibilitat de dur a terme controls sanitaris en els ports i aeroports de les
Illes Balears.
b. Les condicions en què es poden dur a terme les celebracions o la permanència de persones en llocs de culte.
Així mateix, s'aconsella la ciutadania que, durant el període de vigència d'aquest Acord, únicament dugui a terme reunions i
trobades familiars i socials d'un màxim de deu persones a l'interior o de quinze persones a l'exterior, tant en espais públics com
privats i que restringeixi, en allò que sigui possible, la mobilitat nocturna, per raons de prudència i precaució.
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2. Modificació de l'apartat tercer, que passa tenir la redacció següent:
Tercer
Condicions en què s'aconsellen les reunions i trobades familiars i socials i la mobilitat en horari nocturn
1. S'aconsella la ciutadania que, durant el període de vigència d'aquest Acord, únicament dugui a terme reunions i trobades
familiars i socials d'un màxim de deu persones a l'interior o de quinze persones a l'exterior, tant en espais públics com privats.
2. Així mateix, s'aconsella la ciutadania que limiti al màxim la mobilitat en horari nocturn.
3. Modificació del segon paràgraf de l'apartat novè, que passa tenir la redacció següent:
Aquest Acord esdevé efectiu a partir de la publicació i fins a les 00.00 h del dia 20 de juny de 2021.
Segon
Interposició de recursos
Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que el
dicta, en el termini d'un mes comptador des que es publiqui, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, alternativament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des que es publiqui,
de conformitat amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/74/1090573

Tercer
Publicació i efectes
Atès que les modificacions que incorpora aquest Acord no restringeixen drets fonamentals, no cal sol·licitar l'autorització de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per la qual cosa, una vegada autoritzades pel Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears les mesures adoptades mitjançant l'Acord del Consell de Govern de dia 31 de maig de 2021 pel qual
s'estableixen mesures excepcionals establertes per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant part del mes de juny
de 2021, se n'ha de publicar la versió consolidada, incorporant-hi les modificacions que es contenen en aquest Acord, en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
El contingut d'aquest Acord esdevé efectiu a partir de la publicació de la versió consolida de l'Acord del Consell de Govern de dia 31 de maig
de 2021 pel qual s'estableixen mesures excepcionals establertes per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant part
del mes de juny de 2021 i fins a les 00.00 h del dia 20 de juny de 2021.

Palma, 4 de juny de 2021
La secretària del Consell de Govern
Mercedes Garrido Rodríguez
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