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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

4200

Acord del Consell de Govern de 29 de maig de 2020 pel qual es declaren inversions d’interès
autonòmic les incloses en el Pla d’Obres 2019-2022 de Ports de les Illes Balears per a l’any 2020, de
conformitat amb la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les
Illes Balears

Ports de les Illes Balears es va crear per la Llei 10/2005, de 21 de juny, i, segons l'article 26 d'aquesta Llei, té encomanat l'exercici de les
competències executives de l'Administració autonòmica en matèria de ports i d'instal·lacions portuàries i marítimes. En el marc d'aquestes
competències té atribuïda la gestió i el manteniment del domini públic i els béns portuaris, incloses les infraestructures portuàries, de
competència autonòmica a les Illes Balears.
Ports de les Illes Balears està desenvolupant un ambiciós pla d'obres per al període 2019-2022 a fi de millorar i adequar la seguretat i la
qualitat de les infraestructures portuàries de competència autonòmica a les necessitats actuals del sector nàutic, conforme a la condició de les
Illes Balears com a capdavanteres de la nàutica a la Mediterrània, entre les quals es troben les actuacions següents:
— Reparació de la coberta i millora de la impermeabilització de l'edifici de la confraria de pescadors al port d'Andratx.
— Adequació de l'armari d'electricitat a l'inici del contradic del port d'Andratx.
— Millora de la impermeabilització de l'edifici de la cantina i escala del port de Sóller.
— Actuació de repavimentació a l'aparcament i al moll del port de Pollença, i renovació de l'edifici de venda de tiquets.
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— Adequació de la línia d'amarrament amb problemes de calat operatiu al port de Porto Cristo.
— Construcció i consolidació del moll de la zona d'avarada d'embarcacions mitjançant un camió grua amb problemes d'estabilitat al
port de Portocolom.
— Reforma de l'edifici de serveis portuaris a la Colònia de Sant Jordi per a l'aprofitament de la primera planta.
— Reconstrucció de l'extrem de l'espigó exterior de defensa i altres actuacions d'adequació de la instal·lació portuària de
Banyalbufar.
— Recuperació i reparació del moll existent a la instal·lació portuària des Coto (TM de ses Salines).
— Adequació de les infraestructures d'amarrament de la instal·lació portuària de s'Oberta (TM Alcúdia).
— Condicionament de l'escullera, millora de l'abric del dic sud i modificació de la tipologia final del moll del port d'Andratx.
— Millora del dic exterior i de la defensa del port de Cala Rajada i reordenació d'usos del port.
— Adequació i reparació de la caseta de venda de tiquets del port de Cala Bona.
— Restitució de calats en la dàrsena interior i la bocana al port de Cala Bona.
— Adequació de l'esplanada de la rampa de varada per a embarcacions lúdiques i esportives a Portocolom.
— Adequació dels escars i paviments de Portocolom.
— Renovació de la pavimentació del moll de la llotja de pescadors al port de Cala Figuera.
— Adequació del triangle de sorra i possible edificació de venda de tiquets al port de Sant Antoni.
— Renovació de la pavimentació entre el dic i l'edifici de la confraria de pescadors. Actuacions de manteniment de la passarel·la de
fusta per als vianants per accedir a l'estació marítima del port de Sant Antoni de Portmany.
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— Renovació i redistribució de pèrgoles al passeig marítim del port de Sant Antoni de Portmany.
— Realització de millores per a l'optimització de l'amarratge al port exterior de Ciutadella (estacada d'amarrada).
— Adequació de l'estació marítima del port exterior de Ciutadella i de l'accés de llevant.
— Reparació i rehabilitació del pont de la colàrsega del port antic de Ciutadella.
— Fase II: Reparació i millora del dic del port de Fornells; rehabilitació i habilitació del moll, contradic i rampa de varada, i
soterrament del dipòsit de combustible al port de Fornells.
— Actuacions de manteniment a la instal·lació portuària de cala Lladó (sa Dragonera.
— Passarel·la d'accés al moll de sa Calobra.
— Adequació de l'edificació recuperada de concessió administrativa com a oficina de temporada al port des Barcarès.
— Reposició de paviments i equipaments a l'avinguda de l'Almirant Riera Alemany al port d'Andratx.
— Realització de mesures correctores per a l'estabilització del vessant marítim rocós del port de Cala Rajada.
— Adequació de l'habitatge núm. 6 del Pla de sa Sínia com a dependències de Ports de les Illes Balears al port de Portocolom.
— Adequació i modificació de la tipologia del pantalà de prolongació del contradic del port de Sóller.
— Projecte de l'edifici de les oficines centrals de Ports de les Illes Balears al Parc Bit.
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L'article 4 de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, preveu que són inversions
d'interès autonòmic les declarades com a tals pel Govern de les Illes Balears per la seva rellevància especial per al desenvolupament
econòmic i social en el seu àmbit territorial; i l'article 5 estableix que el Consell de Govern ha d'adoptar la declaració d'una inversió d'interès
autonòmic a proposta de qualsevol conseller en l'àmbit de la seva competència respectiva, i que les inversions d'interès autonòmic han de
tenir en els diferents tràmits administratius un impuls preferent i ràpid, davant qualsevol administració de les Illes Balears.
Les circumstàncies excepcionals de la situació actual provocada per la crisi de la COVID-19 justifiquen l'adopció de mesures extraordinàries
perquè des del sector públic es contribueixi a reprendre i impulsar l'activitat econòmica, encara que preservant el compliment de les mesures
específiques en matèria de salut i seguretat laboral aprovades. En aquest sentit, es considera adient activar els mecanismes disponibles per tal
d'agilitzar els processos respecte dels procediments administratius de tramitació de projectes i licitacions d'obres de l'any 2020, pel que fa al
Pla d'Obres 2019-2022 de Ports de les Illes Balears, tenint en compte que aquesta entitat gaudeix de recursos financers propis per assolir
aquestes inversions.
D'acord amb l'annex del Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i
l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'entitat Ports de les Illes
Balears es troba adscrita a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Mobilitat i Habitatge, en la sessió de dia 29 de maig de 2020, adoptà, entre
d'altres, l'Acord següent:
Primer. Declarar inversions d'interès autonòmic les corresponents a les actuacions incloses en el Pla d'Obres 2019-2022 de Ports de les Illes
Balears, respecte de la tramitació de projectes i licitació d'obres de l'any 2020, entre les quals es troben les següents:
— Reparació de la coberta i millora de la impermeabilització de l'edifici de la confraria de pescadors al port d'Andratx.
— Adequació de l'armari d'electricitat a l'inici del contradic del port d'Andratx.
— Millora de la impermeabilització de l'edifici de la cantina i escala del port de Sóller.
— Actuació de repavimentació a l'aparcament i al moll del port de Pollença, i renovació de l'edifici de venda de tiquets.
— Adequació de la línia d'amarrament amb problemes de calat operatiu al port de Porto Cristo.
— Construcció i consolidació del moll de la zona d'avarada d'embarcacions mitjançant un camió grua amb problemes d'estabilitat al
port de Portocolom.
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— Reforma de l'edifici de serveis portuaris a la Colònia de Sant Jordi per a l'aprofitament de la primera planta.
— Reconstrucció de l'extrem de l'espigó exterior de defensa i altres actuacions d'adequació de la instal·lació portuària de
Banyalbufar.
— Recuperació i reparació del moll existent a la instal·lació portuària des Coto (TM de ses Salines).
— Adequació de les infraestructures d'amarrament de la instal·lació portuària de s'Oberta (TM Alcúdia).
— Condicionament de l'escullera, millora de l'abric del dic sud i modificació de la tipologia final del moll del port d'Andratx.
— Millora del dic exterior i de la defensa del port de Cala Rajada i reordenació d'usos del port.
— Adequació i reparació de la caseta de venda de tiquets del port de Cala Bona.
— Restitució de calats en la dàrsena interior i la bocana al port de Cala Bona.
— Adequació de l'esplanada de la rampa de varada per a embarcacions lúdiques i esportives a Portocolom.
— Adequació dels escars i paviments de Portocolom.
— Renovació de la pavimentació del moll de la llotja de pescadors al port de Cala Figuera.
— Adequació del triangle de sorra i possible edificació de venda de tiquets al port de Sant Antoni.
— Renovació de la pavimentació entre el dic i l'edifici de la confraria de pescadors. Actuacions de manteniment de la passarel·la de
fusta per als vianants per accedir a l'estació marítima del port de Sant Antoni de Portmany.
— Renovació i redistribució de pèrgoles al passeig marítim del port de Sant Antoni de Portmany.
— Realització de millores per a l'optimització de l'amarratge al port exterior de Ciutadella (estacada d'amarrada).
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— Adequació de l'estació marítima del port exterior de Ciutadella i de l'accés de llevant.
— Reparació i rehabilitació del pont de la colàrsega del port antic de Ciutadella.
— Fase II: Reparació i millora del dic del port de Fornells; rehabilitació i habilitació del moll, contradic i rampa de varada, i
soterrament del dipòsit de combustible al port de Fornells.
— Actuacions de manteniment a la instal·lació portuària de cala Lladó (sa Dragonera).
— Passarel·la d'accés al moll de sa Calobra.
— Adequació de l'edificació recuperada de concessió administrativa com a oficina de temporada al port des Barcarès.
— Reposició de paviments i equipaments a l'avinguda de l'Almirant Riera Alemany al port d'Andratx.
— Realització de mesures correctores per a l'estabilització del vessant marítim rocós del port de Cala Rajada.
— Adequació de l'habitatge núm. 6 del Pla de sa Sínia com a dependències de Ports de les Illes Balears al port de Portocolom.
— Adequació i modificació de la tipologia del pantalà de prolongació del contradic del port de Sóller
— Projecte de l'edifici de les oficines centrals de Ports de les Illes Balears al Parc Bit.
Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de maig de 2020
La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra
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