Àrea Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

INSTRUCCIÓ NÚM 6 DEL GERENT PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I DE LA
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS PER A LA RECUPERACIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS
SERVEIS DINTRE DEL PLA DE TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT EN EL CONTEXT DE
LA LLUITA CONTRA EL COVID-19
Assumpte: Regulació setmana del 18 al 24 de maig.

D’acord amb la Instrucció d’aquesta gerència de data 30 d’a bril, DC HAB202000186 de 5
de ma ig de 2020, es dictaran les Instruccions pertinents per a la incorporació gradual
dels treballadors als seus llocs de feina.
El 9 de maig se va publicar al BOE la ORDEN SND/399/2020, DE 9 DE MAYO, PARA LA
FLEXIBILIZACIÓN DEDETERMINADAS RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL, ESTABLECIDAS
TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DE LA FASE i DEL PLAN PARA
LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD.
L’objectiu fonamental del Pla és aconseguir que, mantenint com a referència la protecció de la
salut pública, es recuperi gradualment la vida quotidiana i l’activitat econòmica sempre dintre
d’un context d’alerta, vigilància i de reforçament de les mesures de protecció col·lectiva i
individual.

1.- Es continua prioritzant el teletreball, en la mesura que sigui possible, si bé, la tornada al
centres de treball ha de produir-se de manera progressiva i gradual. Per això, en aquesta
setmana s’incorporen en sistema de torns, tal i com s’especifica a l’acta adjunta a aquesta
Instrucció, els treballadors socials i auxiliars administratius que han de donar suport a les
següents tasques:
- Atenció al públic:



Per pagar rebuts de lloguer
Per sol·licitud d’ajudes del 50% o moratòria de lloguer

- Visites immigrants
La incorporació presencial d’aquests treballadors serà comunicada al servei de prevenció de
riscs laborals.
Per tal de garantir la seva seguretat i complir amb les normes de prevenció, els treballadors
tenen als seu abast mascareta, guants, gel hidroalcoholic i dues mampares de protecció. A
més, s’està implantant el programa de gestió de cites per regularitzar i racionalitzar l’afluència
dels usuaris al Patronat.
2.- El personal que tengui el seu lloc de feina a l’ edifici d’Avingudes o del Camp Redó podrà
acudir voluntàriament al seu lloc de manera presencial, sempre sotmès al criteri d’aquesta
gerència i a la inviabilitat de romandre en situació de teletreball.
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D’acord amb l’anterior, per aquesta segona setmana de la fase I s’actualitzen les pautes
fixades en les instruccions precedents, quant a l’organització interna, ajustant-les de
conformitat al següent:

Aquesta circumstància haurà de ser comunicada al gerent, que donarà compte al Servei de
Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), informant de l’horari i dies en què el/la treballador/a
acudirà presencialment a les oficines. Tot això per tal de garantir el compliment de les
mesures de prevenció remeses als treballadors.
El personal que vagi reincorporant-se al seu lloc de treball haurà de cursar una pe tició dirigida
la gerent sol·licitant el material de protecció que pugui precisar.
3.- Es continua amb el règim de torns entre dels treballadors dels serveis essencials només als
efectes de què aquesta gerència pugui requerir-los de forma presencial per ca usa justificada.
Palma, 17 de maig de 2020.
El gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge
i de la Rehabilitació Integral de Barris

Josep Maria Rigo Serra
(Signat electrònicament)
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N’he pres nota mitjançant validació electrònica
El Secretari.

