Ajuntament

ut”

Q de Palma

Decret per determinar els serveis essencials de l’Ajuntament de Palma
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, va acordar una serie de mesures per a
contenir el virus mitjançant la limitació de la mobilitat de les persones i de l'activitat

econòmica

i

social del país.

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, incrementa les restriccions de mobilitat limitant
i professional
que justifica la majoria dels desplaçaments fins
ara permesos.
El

l'exercici de l'activitat laboral

addicional primera del dit RDL estableix que "el Ministeri de Política
Territorial
Funció Pública i els competents en les comunitats autònomes i entitats locals
queden habilitats per a dictar les instruccions i resolucions que siguin necessàries per a
regular la prestació de serveis dels empleats públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l'empleat públic, a fi de mantenir el funcionament dels serveis públics que es
considerin essencials.
La disposició

La seva disposició addicional cinquena, dedicada al personal d’empreses adjudicatàries de
contractes del sector públic, estableix que “el permís retribuït recuperable regulat en
aquest Reial decret llei no resulta d’aplicació a les persones treballadores de les empreses
adjudicatàries de contractes d ’obres, serveis i subministraments del sector públic que
siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l’adequada prestació
dels serveis públics, inclosa la prestació d’aquests de forma no presencial, tot això sense
perjudici del que s’estableix a l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-

I 9”.

de març mitjançant decrets de batlia aquest Ajuntament va adoptar una sèrie de
posteriorment mitjançant
mesures per
instruccions reguladores de les mesures d'organització dels serveis mínims del personal
funcionari del 17 i el 26 de març.

El 12

i

el 16

a contenir el virus a la nostra ciutat, complementades

Tenint en compte les circumstàncies extraordinàries i la necessitat d'assegurar els serveis
essencials per al bon funcionament de l'Administració, i atesos el dit RDL 10/2020 i els
acords de les autoritats sanitàries i el Govern d'Espanya, i l'article 124.4.h de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, diet el següent:

Decret
]. Determinar com a serveis essencials els següents:
1.

2.

Policia local.
Bombers.
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Recollida de residus.
Neteja viària,
Ajuda a domicili, especialment i de manera singularitzada, el SAD, el menjar a
domicili, el seguiment en domicili dels centres (lc dia i casals d'autonomia personal,
els centres d'acolliment temporal i la tramitació davant els serveis de protecció de
menors en casos d'abús i maltractament.
Teleassistència.
Salut i consum en l'àmbit del Laboratori Municipal i els serveis de control de plagues
i legionel-losi.
Aigües i xarxa de proveïment
Enllumenat public, serveis viaris, parcs i jardins, logística i edificis municipals, per a
les intervencions urgents i necessàries per a la seguretat de l'ús de les instal-lacions i
evitar eventuals situacions de risc que es puguin ocasionar per l'estat de les obres
iniciades o la necessitat de la seva realització.
10. Atenció integral a les víctimes de violència de gènere i servei d'acolliment de
víctimes.
11. Serveis socials, especialment i de manera singularitzada la cobertura de necessitats
bàsiques urgents, necessitats d'alimentació, atenció i valoració de necessitats bàsiques
programades i els serveis d'atenció d'urgències i/o emergències.
12. Atenció a la ciutadania (telefònica i telemàtica), especialment i de manera
singularitzada l'atenció a la documentació necessària per a tramitar ERTE i demores
hipotecàries, registre de documentació tributària, targeta ciutadana, informació
telefònica de serveis municipals i telefonades urgents, registre i publicacions.
13 Servei d'informàtica.
14. Secretaria.
15 .lntervenció, especialment i de manera singularitzada per a pagaments i emissió

Vià-iu)

.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

Tresoreria, especialment i de manera singularitzada per a la gestió de decrets.
comptabilització de factures, nómines i acords urgents, gestió de pagaments i multes,
certificats, recaptació i documents de pagament.
Registre general.
Padró d'habitants, població, especialment i de manera singularitzada per al
manteniment de les bases de dades de territori i població, i l’expedició de certificats
urgents.
Cementeri.
Mobilitat per al funcionament correcte de la xarxa semafòn'ca de la ciutat mitjançant
la sala de control i gestió. Transport col- lectiu urbà de viatgers.
Medi ambient i benestar animal per a garantir l’assistència als animals acollits al
centre sanitari municipal i atendre les urgències relacionades amb aquest servei, així
com les tasques essencials per al control i la supervisió mediambiental en l'àmbit
competencial propi.
En l'àmbit de model de ciutat, especialment i de manera singularitzada l'atenció
derivada de processos de desnonament, l'atenció a emergències en el servei
d'inspecció d'edificis i la tramitació de llicències i expedients mitjançant teletreball.
Mercats per a assegurar el subministrament en matèria alimentària.
Funció pública per a prestar els serveis de nomines, prestacions i control, selecció i
personal, gestió i prevenció de riscs laborals.
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d'informes.

16.

d'infonnacio institucional d'interès públic en els perfils
mitjans de comunicació en relació amb la situació generada pel Covid—

25. Comunicació per a la difusió

municipals

i

19.

26. Els serveis necessaris per al correcte manteniment. neteja. seguretat

i

funcionament

dels estableits en els apartats anteriors.

2. Els responsables de les unitats

administratives han de vetlar de manera especial pel
manteniment dels serveis essencials en les seves àrees de gestió i de les necessitats urgents
que es puguin produir.

3. D'acord amb les instruccions d'organització del servei de funció pública, es promourà que
els serveis siguin prestats en la modalitat de teletreball. garantint els serveis mínims de
personal presencial establerts.

4. lnstar els organismes autònoms

empreses públiques municipals a adaptar en els seus
àmbits competencials. les noves restriccions de mobilitat imposades per l'RDL 10/2020.
garantint si s'escau els serveis essencials per al bon funcionament de l'administració.

/

einarç
Palma?)
El ba
24

i

2020
__

Núm. de decret: AJT 202005182. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 30/03/2020 i hora 14:16.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC0021F6AFC6BB1EDA9CD00ADCDD7943CE

En prenc nota,
'
E
c
---cre

