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ANNEX I.- INSTRUCCIÓ (II) 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.
En el BOE de dia 29 de març de 2020, es publica 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.
A la disposició addicional primera s’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 –
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.
En conseqüència, s en quant a la prestació de serveis, s’estableix el següent:
1.- Serveis mínims per garantir els serveis essencials.
Es mantenen els fixats pel gerent del PMHRIBA a la instrucció de data 18 de març de 2020:
•
•
•

un tècnic (arquitecte o arquitecte tècnic)
un treballador social
un auxiliar administratiu o administratiu

i s’afegeix:
•
•
•

un informàtic
un jurídic
un economista
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•
•

•

En la mesura del possible, es realitzaran les funcions en remot (teletreball) en totes les
tasques essencials que no requereixin la presència en el lloc de feina.
Quan no sigui possible, seran requerides pel gerent en funció de les necessitats que
sorgeixen, d’acord amb el torn de guàrdies que s’ha d’establir per cada categoria
professional afectada pels serveis mínims i amb flexibilitat horària, de dilluns a
diumenge de les 7: 00 a les 20:00 hores, segons la disponibilitat de cada centre de
treball.
Per establir el sistema de torns, es tindrà en compte el que disposa la instrucció (I) del
gerent del PMHRIBA, de data 18 de març, en relació al personal inclòs dintre del grup
de risc al personal amb persones a càrrec o afectades pel tancament de centres
educatius, centres d’atenció social o similars.

2.- Serveis no essencials.
Hauran de realitzar les seves tasques mitjançant teletreball sempre que sigui possible.
3.- Personal que no pugui desenvolupar tasques presencials ni en remot, si es el cas.
Per a les persones que no prestin cap servei ni desenvolupin cap tasca en remot (teletreball)
gaudiran del permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre els dies 30 de març i 8
d’abril de 2020, ambdós inclosos, de conformitat amb el que disposa l’article 2 del Reial Decret
10/2020.
La recuperació de les hores serà efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma
i fins al 31 de desembre de 2020.
La recuperació d´ aquestes hores es negociarà de la forma establerta a l’article 3 de l’esmentat
Reial decret.
3.- No serà d’aplicació aquest permís retribuït recuperable a les persones que es trobin de
baixa per incapacitat personal o que tinguin el contracte suspès per altres causes legalment
previstes.
4.- Per tot el què no es reguli a la present instrucció s’estarà al què disposin les instruccions
municipals.
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