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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

3724 Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2020 pel qual es deixa sense efectes la restricció
absoluta de visites a les residències de gent gran, tant públiques com privades, de l’Acord del Consell
de Govern de 16 de març de 2020 pel qual s’estableixen mesures d’especial protecció de les persones
grans a les residències i dels centres de menors

Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de
març, es declarà l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per un termini de quinze dies.
L'estat d'alarma s'ha prorrogat, successivament, fins a les 00.00 hores del 25 de maig de 2020, en virtut del que disposa el Reial decret 514
/2020, de 8 de maig (BOE núm. 129, de 9 de maig de 2020).

L'Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s'aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el
Contagi de la COVID-19 inclou, en l'apartat 1 del punt III de l'annex 1, una sèrie de mesures als serveis residencials per a persones grans en
situació de dependència i per a persones amb discapacitat, així com als habitatges tutelats per a persones grans en situació de dependència i
per a persones amb discapacitat, amb una vigència inicial de dues setmanes des del dilluns 16 de març de 2020.

L'Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual s'estableixen mesures d'especial protecció de les persones grans a les
residències i dels centres de menors disposa, en el punt primer, que s'estableix la restricció absoluta de visites a les residències de gent gran,
tant públiques com privades. De la mateixa manera, el punt tercer estableix que, en supòsits excepcionals, els directors dels centres, amb la
sol·licitud prèvia, poden autoritzar les visites, amb l'aplicació de mesures de màxima prevenció, en el marc de les instruccions de la Direcció
General de Salut Pública.

El Decret llei 6/2020, d'1 d'abril, pel qual s'estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19
i de foment de la investigació sanitària, en l'article 1 disposa una nova regulació dels serveis sociosanitaris residencials:

1. Els serveis socials de tipus residencial, els habitatges supervisats i el servei per a l'execució de mesures privatives de llibertat s'han de
continuar prestant, amb l'aplicació de les mesures sanitàries i organitzatives aprovades pel Ministeri de Sanitat i les que estableixin les
instruccions o els protocols interns.

El segon punt de la disposició derogatòria única del mateix Decret llei 6/2020 estableix que, des del dia 1 de maig, data d'entrada en vigor
del Decret llei, es deixa sense efectes el que disposa l'annex 1, punt III, apartat 1, de l'Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020.

Una vegada s'ha constatat la reducció de la propagació i el contagi de la COVID-19 amb l'entrada de la comunitat autònoma a la fase 1 del
Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, segons l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades
restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la Transició cap a
una Nova Normalitat, és necessari regular les visites a aquests centres dels serveis socials de tipus residencial i als habitatges supervisats per
a persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat o diagnòstic de salut mental.

Per això, mitjançant la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports d'11 de maig de 2020 per la qual es dicten instruccions en relació
amb les visites als serveis socials de tipus residencial i als habitatges supervisats per a persones grans en situació de dependència, persones
amb discapacitat o diagnòstic de salut mental, durant el període d'alarma ocasionada per la COVID-19 (BOIB núm. 80, de 12 de maig), s'ha
establert un règim de visites restringides als serveis socials de tipus residencial i als habitatges supervisats per a persones grans en situació de
dependència, persones amb discapacitat o diagnòstic de salut mental, en el qual s'inclouen tota una sèrie de mesures sanitàries de protecció
d'usuaris, visitants i treballadors d'aquests centres.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Afers Socials i Esports, en la sessió de 13 de maig de 2020, adoptà entre
d'altres, l'Acord següent:

 Deixar sense efectes la restricció absoluta de visites a les residències de gent gran, tant públiques com privades, del punt primer dePrimer.
l'Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual s'estableixen mesures d'especial protecció de les persones grans a les
residències i dels centres de menors.

 Comunicar als consells insulars aquest Acord als efectes de l'aplicació immediata en les residències de gent gran de la sevaSegon.
competència.
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 Comunicar al Ministeri de Sanitat les mesures adoptades.Tercer.

 Instar l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a presentar aquest Acord davant l'òrgan judicial competent alsQuart.
efectes que estableix l'article 8.6, segon paràgraf, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 Publicar aquest Acord en el moment a partir del qual tindrà efectes.Cinquè. Butlletí Oficial de les Illes Balears, 

 

Palma, 13 de maig de 2020

La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra
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