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DECRET PER LA CONCRECIÓ DE MESURES DE CARÀCTER ORGANITZATIU I DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L´HABITATGE I DE
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS (PMHRIBA) DE CONFORMITAT AMB EL REIAL
DECRET LLEI 10/2020, DE 29 DE MARÇ, PEL QUAL ES REGULA UN PERMÍS
RETRIBUÏT RECUPERABLE PER A LES PERSONES PER COMPTE D´ALTRI QUE NO
PRECISIN DE SERVEIS ESSENCIALS AMB LA FINALITAT DE REDUIR LA MOVILITAT DE
LA POBLACIÓ EN EL CONTEXT DE LA LUITA CONTRA EL COVID-19.

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 sèrie de mesures
per contenir el virus mitjançant la limitació de la mobilitat i de l´activitat econòmica i
social del país.
Al seu empara, el 18 de març, el gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge i de la
Rehabilitació Integral de Barris, d’ara endavant - PMHRIBA - va aprovar la Instrucció (I)
per garantir les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis del Patronat.

La seva disposició addicional primera estableix que – El Ministerio de Política Territorial y
Función Pública y los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales
quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para
regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de
mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren esenciales –
La disposició addicional cinquena, dedicada al personal d’empreses adjudicatàries de
contractes del sector públic, estableix – el permiso retribuido recuperable regulado en el
presente Real Decreto-ley no resulta de aplicación a las persones trabajadoras de las
empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que
sean indispensables para el mantenimiento y Seguridad de los edificios y la adecuada
prestación de los Servicios públicos, incluida la prestación de estos de forma no presencial,
todo ellos sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-1.
Mitjançat Decret del batle per determinar els serveis essencials de l’Ajuntament de Palma,
AJT 202005182 de data 30/03/2020, s’insta als organismes autònoms a adoptar, en els
seus àmbits competencials, les noves restriccions de mobilitat imposades del RDL
10/2020, per garantir si s’escau els serveis essencials pel bon funcionament de
l’administració.
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El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït
recuperable per a les persones per compte d’altri que no precisin de serveis essencials
amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el
COVID-19, determina la necessitat d’establir noves mesures organitzatives que
garanteixen el manteniment del servei públic essencial i a la vegada es cohonestin amb la
situació d’estat d’alarma i les obligacions de confinament que s’han declarat. Per això,
incrementa les restriccions de mobilitat i limita l’exercici de l’activitat laboral i
professional que justifica la majoria dels desplaçaments fins ara permesos.
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En conseqüència amb el que s’ha exposat i d’acord amb l’article 20 b) i m) dels Estatuts
del PMHRIBA, el gerent que subscriu dicta el següent
Decret
Primer.- Determinar com a serveis essencials del PMHRIBA els següents:

Segon.- Aprovar la Instrucció(II) per la concreció de mesures de caràcter organitzatiu i de
prestació de serveis públics del PMHRIBA de conformitat amb el Reial decret llei 10/2020,
de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones per
compte d’altri que no precisin de serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat
de la població en el context de la lluita contra el covid-19, que s’adjunta com annex al
present Decret i del que forma part integrant.
Tercer.- Donar compte del present Decret al proper Consell Rector que es dugui a terme.
Palma, 30 de març de 2020
El gerent

Josep Maria Rigo Serra
(Signat electrònicament)
N´he pres nota mitjançant validació electrónica
El Secretari
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1) Atenció a la ciutadania (telefònica i telemàtica) especialment per les necessitats
urgents dels llogaters i dels immobles que gestiona el PMHRIBA
2) Atenció als usuaris per urgències de caire social que afectin a llogaters o a les
comunitats del habitatges que gestiona el PMHRIBA.
3) Atenció als usuaris per urgències i incidències greus als esmentats habitatges.
4) Tramitació d’altes, baixes, nòmines i servei de gestió i prevenció de riscs laborals en
coordinació amb les contractes de serveis del PMHRIBA
5) Gestió del pressupost i tramitació de factures i pagaments d’obligacions urgents, a
determinar per la gerència.
5) Organització interna bàsica per garantir la prestació dels serveis essencials i la
gestió de decrets i acords urgents que determini aquesta gerència.
6) Comunicació per la difusió d’informació d’interès públic en el perfil del PMHRIBA i
mitjans de comunicació en relació amb la situació generada pel covid-19.
7) Servei d’informàtica.

