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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

5159

Acord pel qual es consideren d’execució estratègica determinats projectes aprovats en el marc del Pla
Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2019, segons l’excepció prevista en el primer
paràgraf in fine de l’article 36.1 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de
les administracions públiques de les Illes Balears per pal•liar els efectes de la crisi ocasionada per la
COVID-19

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern,
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, a proposta conjunta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball, en la sessió de dia 12 de juny de 2020, adoptà l'Acord següent:
Acord pel qual es consideren d'execució estratègica determinats projectes aprovats en el marc del Pla Anual d'Impuls del Turisme
Sostenible per al període 2019, segons l'excepció prevista en el primer paràgraf in fine de l'article 36.1 del Decret llei 8/2020, de 13 de
maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/110/1060992

La lluita contra els efectes de la COVID-19 està posant en relleu una intensa activitat dels poders públics per contenir i mitigar els efectes de
la pandèmia, especialment a partir de la declaració de l'estat d'alarma, duita a terme pel Govern central mitjançant el Reial decret 463/2020,
de 14 de març.
A les Illes Balears el Consell de Govern ha aprovat diversos decrets lleis per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
Entre d'altres, es pot esmentar el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.
L'article 36.1 del Decret llei 8/2020 autoritza el Consell de Govern perquè, a proposta conjunta de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, destini els recursos integrants del fons per afavorir el turisme sostenible corresponents a projectes no executats en el marc dels plans anuals del turisme sostenible dels anys 2016 a 2019- a les despeses i les
inversions que es considerin necessàries per pal·liar els efectes derivats de la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19 i
potenciar la recuperació econòmica de les Illes Balears, amb excepció de la part d'aquests recursos destinada a finançar projectes aprovats en
el marc dels plans anuals del turisme sostenible l'execució dels quals es consideri estratègica o ja hagi donat lloc a compromisos jurídics o a
obligacions de pagament de l'entitat gestora del projecte davant terceres persones o entitats.
Així, aquest Acord es fonamenta en l'excepció prevista en el primer paràgraf in fine de l'article 36.1 del Decret llei 8/2020 que permet
continuar els projectes aprovats en el marc dels plans anuals del turisme sostenible l'execució dels quals sigui declarada estratègica pel
Consell de Govern.
En aquest sentit, les conselleries d'Hisenda i Relacions Exteriors i de Model Econòmic, Turisme i Treball, sobre la base de la informació que
tenen dels projectes aprovats en el marc dels plans anuals del turisme sostenible, consideren que determinats projectes del Pla Anual
d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2019 han de ser considerats d'execució estratègica, per la qual cosa és necessari que, per mitjà
d'una proposta conjunta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, el Consell de
Govern els declari d'execució estratègica, sens perjudici que durant les properes setmanes el Consell de Govern en pugui declarar d'altres.
Atès tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:
Primer. Declarar que es consideren d'execució estratègica els projectes aprovats en el marc del Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible
per al període 2019 que consten relacionats a l'annex que s'adjunta a aquest Acord, segons l'excepció prevista en el primer paràgraf in fine de
l'article 36.1 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per
la COVID-19.
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Segon. Determinar que aquest Acord es pren sens perjudici que es puguin prendre altres acords posteriors que considerin d'execució
estratègica altres projectes aprovats en el marc dels plans anuals del turisme sostenible.
I, perquè consti i tengui els efectes que corresponguin, expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, 12 de juny de 2020
Vist i plau
La presidenta

ANNEX

Entitat executora
Conselleria d'Agricultura, Pesca i

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/110/1060992

Alimentació

Codi

Títol del projecte

157-2019

Dinamització, conservació i posada en valor de
mercats i fires singulars
Relleu generacional per a la preservació i

Import total €

250.000,00

FOGAIBA

014-2019

FOGAIBA

015-2019

Conservació del paisatge agrari

3.270.943,46

FOGAIBA

016-2019

Cooperació i Innovació

2.000.000,00

SEMILLA

123-2019

IBAVI

047-2019

Promoció de 30 habitatges a Palma

4.991.157,18

IBAVI

048-2019

Promoció de 42 habitatges a Son Servera

7.818.579,99

IBAVI

049-2019

Promoció de 24 habitatges a Palma

4.144.205,05

IBAVI

050-2019

Promoció de 5 habitatges a Palma

IBAVI

051-2019

Promoció de 22 habitatges a Vilafranca

2.400.000,00

IBAVI

057-2019

Promoció d'11 habitatges a Manacor

1.923.053,28

IBAVI

062-2019

Promoció de 12 habitatges a Es Fornells - Mercadal

1.550.780,17

IBAVI

063-2019

Promoció de 24 habitatges a Eivissa

4.058.437,13

Direcció General de Model
Econòmic i Ocupació
IDISBA
Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius
Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius

087-2019
003-2019
130-2019

136-2019

IBE

149-2019

IBE

161-2019

Direcció General de Política
Universitària i Recerca

128-2019

IBISEC

134-2019

ABAQUA

144-2019

modernització del Medi Agrari

Foment de la compra pública social i sostenible en
restauració col·lectiva. FASE I

2ª Fase - Creació del Centre de Formació
Professional - Embarcacions Nàutiques
INTRES: invertir, investigar i innovar
Creació de comunitats d'energies renovables en
zones turístiques de les Illes Balears
Ampliació d'una convocatòria competitiva per a la
creació i cofinançament de projectes
Solarització de grans cobertes i polígons industrials
de les IB
Promoció d'instal·lacions d'energies renovables
socialitzades a les IB
Ciència compartida - Unitat de Cultura científica
Ampliació de l'IES Isidor Macabich per impartir
varis cicles formatius de cuida i restauració
Obres remodelació 3ª línia producció dessaladora de
Formentera
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3.000.000,00

500.000,00

742.709,93

3.547.759,72
1.480.578,93
1.638.000,00

400.000,00

1.050.000,00

600.000,00

600.000,00

2.827.353,00

400.000,00
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Entitat executora

Títol del projecte
Obres construcció by pass previ entrada dipòsit de

Import total €

ABAQUA

145-2019

ABAQUA

146-2019

ABAQUA

147-2019

Nova Edar des Migjorn Gran de Menorca

472.415,01

ABAQUA

148-2019

Obres finalització de l'emissari de Ciutadella nord

736.837,68

ABAQUA

150-2019

ABAQUA

159-2019

Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Direcció General d'Espais Naturals i
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Codi

Biodiversitat
Direcció General d'Espais Naturals i
Biodiversitat
Direcció General d'Espais Naturals i
Biodiversitat
Direcció General de Residus i
Educació Ambiental
Direcció General de Residus i
Educació Ambiental

137-2019

138-2019

139-2019

140-2019

141-2019

142-2019

143-2019

077-2019

080-2019

083-2019

Sóller
Assistència tècnica redacció projecte obres de
remodelació dessaladora Badia de Palma

Substitució parcial xarxa sanejament Ciutadella nord
Menorca
Obres IDAM CIUTADELLA
Sanitat forestal 3,0 Ús de noves tecnologies
aplicades a la modelitzazió forestal
Gestió dels espais naturals protegits de les Illes
Balears
Tractament del combustible vegetal en punts
estratègics de gestió enfront al risc d'incendis
Recuperació de la llera i adequació de la ribera del
Torrent Gros
Gestió ambiental de les actuacions de conservació,
adequació i millora
Estabilització de marges i adequació ambiental del
Torrent de Bunyola
Actuacions per millorar punts conflictius a la xarxa
hidrològica d'Eivissa
Control d'espècies invasores a les Pitiüses
Creació d'una plataforma de ciència ciutadana per
uns boscs més verds
Projecte restauració patrimoni històric i cultural es
Castell de Cabrera

350.000,00

464.501,23

322.635,51
396.581,57
449.210,00

285.000,00

456.630,00

1.443.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

853.461,00

260.000,00

859.105,45

Impuls de l'economia social i circular. Gestió
020-2019

sostenible dels residus turístics i creació de llocs de

1.500.000,00

feina
101-2019

Prova pilot d'un sistema de dipòsit

Total

500.000,00
59.292.935,29
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