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Anàlisi del 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
Aquest decret llei té per objecte establir determinades mesures de rang legal en matèria de
serveis socials, de selecció de personal per atendre serveis essencials, d'ajudes per al lloguer
de l'habitatge i de foment de la investigació.
Mesures relatives als serveis socials


Manteniment dels serveis socials inclosos en la Cartera bàsica de serveis socials
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.
En els mateixos termes, s'han de continuar prestant els serveis socials comunitaris bàsics, el
servei de tutela per a persones incapacitades judicialment, el servei de suport a l'habitatge,
les prestacions per a dones víctimes de violència de gènere i per als seus fills i filles i les
prestacions econòmiques.
2. Les activitats presencials de la resta de serveis que preveu la Cartera bàsica de serveis
socials, aprovada pel Decret 66/2016, de 18 de novembre, s'han de suspendre. No obstant
això, es poden continuar prestant els serveis de forma no presencial, preferentment a
través de mitjans digitals, amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'atenció social,
sempre que es garanteixi l'assistència correcta a les persones usuàries i el compliment de
les mesures adoptades en el marc de la crisi sanitària.
3. Les entitats socials que gestionen alhora un servei d'estades diürnes i un servei
residencial poden destinar el personal del servei d'estades diürnes al servei residencial per
garantir l'atenció a les persones residents.



Manteniment dels concerts socials i dels mòduls econòmics
Els concerts socials formalitzats per qualsevol administració pública de les Illes Balears
abans de l’1 d’abril de 2020, així com els mòduls econòmics corresponents, s'han de
mantenir en els mateixos termes mentre duri la crisi sanitària de la COVID-19, sempre que
hi concorri algun d’aquests supòsits:
a. Serveis inclosos en la Cartera bàsica de serveis socials o que les administracions
competents hagin declarat essencials.

b. Serveis dels quals s'hagin suspès les activitats presencials però en els quals s'hagin
adoptat les mesures adients per continuar-ne la prestació de manera no presencial,
d'acord amb les instruccions de la Conselleria d'Afers Socials i Esports o l'administració
pública competent.
Excepcionalment, les entitats que gestionen serveis que s'hagin suspès poden atendre
altres situacions de necessitat mitjançant la prestació de serveis extraordinaris per part del
seu personal, d'acord amb l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març, per la qual s'adopten
mesures en matèria de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials davant la situació de
crisi ocasionada per la COVID-19


Mesures extraordinàries en matèria de gestió de la renda social garantida. Se estableix un
règim procedimental específic per a la instrucció i la resolució de les sol·licituds de la renda
social garantida presentades durant el període de vigència de l'estat d'alarma.

Mesures extraordinàries en matèria de selecció de personal temporal per atendre les
necessitats urgents del serveis essencials derivades de l'emergència de salut pública
De forma excepcional a allò que disposa la normativa reguladora de la selecció de personal al
servei de les administracions públiques de les Illes Balears, s'autoritza, amb caràcter
extraordinari, el nomenament o la contractació d'emergència, de manera immediata, en
qualsevol de les distintes modalitats funcionarials o laborals previstes legalment quan les
necessitats d'efectius necessaris per a la prestació de serveis essencials per atendre
l'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 no es puguin cobrir amb els efectius
de personal existents i resulti imprescindible el nomenament de personal funcionari interí o la
contractació de personal laboral temporal.
A aquest efecte, els òrgans competents en matèria de funció pública de cada administració
poden establir procediments extraordinaris i d'emergència que assegurin l'agilitat i la
immediatesa en la selecció del personal interí o temporal, amb la finalitat de garantir la
cobertura adequada del servei públic essencial.
Aquests procediments extraordinaris poden incloure les mesures següents, entre d'altres:
a. Prioritzar la continuïtat assistencial per sobre dels sistemes ordinaris de selecció i provisió
de personal, incloses la supressió de tràmits determinats i la reducció de terminis.
b. Substituir els informes de control, autorització o fiscalització prèvia per altres sistemes de
control o d'intervenció posteriors.
c. Permetre que, en cas d'exhauriment o d'inoperativitat de les borses de personal, es pugui
acudir a altres sistemes de selecció: ofertes genèriques al Servei d'Ocupació, llistes
proporcionades pels col·legis professionals, llistes formades per la presentació presencial o
telemàtica de currículums. Aquests sistemes i altres de similars, atesa la seva excepcionalitat,

no es poden fer servir per a la cobertura interina de llocs de treball vacants de la Relació de
llocs de treball.
d. Aprovar programes genèrics i flexibles d'atenció a la situació d'emergència derivada de la
COVID-19 que permetin el nomenament immediat de personal funcionari interí, previst en
l'article 10.1.c) del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
Les contractacions de personal temporals i els nomenaments de personal funcionari interí
vinculats a aquests programes han de fer constar la causa de crisi excepcional derivada de la
declaració de l'estat d'alarma i vincular-ne la durada al termini indispensable per
atendre els efectes de la pandèmia.
Una vegada finalitzada la situació d'emergència, s'ha de donar publicitat a les actuacions que
s'hagin duit a terme a través dels canals ordinaris i també se n'ha d'informar els representants
sindicals.
Mesures relatives a les ajudes al lloguer d'habitatge gestionades o establertes per
l'Administració de la Comunitat Autònoma de lesIll es Balears –art. 5–
Mesures relatives al foment de la investigació sanitària –art. 6–
Mesures extraordinàries per a les sessions d'òrgans col·legiats de les administracions
públiques autonòmica, insular i local i dels organismes públics de naturalesa institucional o
corporativa amb personificació pública
1. Durant el període que duri l'estat d'alarma i, si s'escauen, les pròrrogues consegüents, les
sessions dels òrgans de govern o d'administració de les administracions públiques
autonòmica, insular i local i dels organismes públics de naturalesa institucional o corporativa
amb personificació pública dels sectors públics instrumentals autonòmic, insular i local, es
poden fer per videoconferència, sempre que se n'asseguri l'autenticitat i la connexió
plurilateral en temps real, amb imatge i so dels assistents en remot, encara que les normes
d'organització o els estatuts d'aquests organismes o administracions no prevegin la realització
a distància de les sessions o en facin una regulació distinta de la d'aquesta disposició.
2. En aquests casos, la sessió s'entendrà duta a terme a la seu de l'administració o de
l'organisme convocant.
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