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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

3090

Decret de la Presidència de modificació dels decrets de 13 de març, d'organització dels serveis i
funcions del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms per fer front a les mesures de
contenció per la situació creada per Coronavirus Covid-19, i de 16 de març, pel qual s'estableixen
mesures que amplien, intensifiquen i concreten les establertes en els decrets de la presidenta, de 13 de
març de 2020, en el marc del que estableix el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
decrara l'Estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, per
declarar nous serveis esencials

ANTECEDENTS
1. En data 13 de març de 2020 la presidenta del Consell de Mallorca va aprovar el Decret d'organització dels serveis i funcions del Consell
de Mallorca i dels seus organismes autònoms per fer front a les mesures de contenció per la situació creada pel coronavirus COVID-19.
L'article 2 d'aquest Decret estableix que es consideren essencials, en el marc de les actuacions del Coronavirus COVID-19, respecte a la
prestació de serveis i a les mesures que afecten el personal, els serveis següents:
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- els serveis assistencials que presten l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i la Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat
- el servei de Bombers
- el servei de les brigades d'incidències i emergències de Carreteres
2. Posteriorment, mitjançant Decret de 16 de març de 2020, pel qual s'estableixen mesures que amplien, intensifiquen i concreten les
establertes en els decrets de la presidenta, de 13 de març de 2020, en el marc del que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es va modificar el punt 2 del Decret
esmentat en el punt anterior, de manera que la relació del serveis que es consideren essencials quedava així:
a) Els serveis assistencials que presten l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i la Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat.
b) El servei de Bombers
c) El servei de Brigades d'incidències i emergències de Carreteres
d) Serveis de seguretat
e) Serveis de neteja
f) Serveis d'informàtica i telecomunicacions
g) Serveis de prevenció
3. El Ministeri de Sanitat va aprovar l'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en
la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19
FONAMENTS DE DRET
Amb motiu de la situació d'emergència de salut pública provocada pel COVID-19, l'article 6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma, estableix que cada administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió
ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que consideri necessàries en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent als
efectes de l'estat d'alarma.
En aquest context, per a la gestió de la situació de la crisi sanitària, la gestió tant dels residus domèstics com els que provenen d'establiments
sanitaris o sociosanitaris és essencial per assegurar que aquesta gestió es faci sense posar en perill la salut humana i sense fer malbé el medi
ambient.
L'article 7.1 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats, estableix que les autoritats competents adoptaran les mesures
necessàries per garantir la correcta prestació d'aquest servei.
Per tot això,
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RESOLC
Primer. Modificar els decrets de 13 de març, d'organització dels serveis i funcions del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms
per fer front a les mesures de contenció per la situació creada pel coronavirus COVID-19, i de 16 de març, pel qual s'estableixen mesures que
amplien, intensifiquen i concreten les establertes en els decrets de la presidenta, de 13 de març de 2020, en el marc del que estableix el Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i
declarar essencials, a més dels ja declarats, els següents serveis, que es presten dins del contracte de la transferència i gestió dels residus
sòlids urbans de l'illa de Mallorca:
- El tractament dels llots procedents d'EDAR (Estacions depuradores d'aigües residuals).
- El tractament d'RSU en massa (rebuig).
- El tractament de deixalles d'origen animal (DOA)
Segon. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que se celebri.

Palma, 30 de març de 2020
N'he pres nota
El secretari general
Jeroni M. Mas Rigo
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La presidenta
Catalina Cladera Crespí
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