Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca, de dia 13 de març
de 2020 pel qual s’organitzen els 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
(BOIB núm. 33, de 13 de març de 2020)

L'organització mundial de la salut (OMS) el passat 11 de març va declarar que la infecció
causada per coronavirus COVID-19 es podia definir com una pandèmia i va animar a tots els
països a prendre mesures adequades per preparar-se per ella.
En particular, la situació generada per l'evolució del COVID-19 ha suposat la necessitat de
mesures de contenció extraordinàries per part de les autoritats sanitàries públiques, dins de
l'actual escenari de contenció reforçat que requereix una coordinació perfecta entre les
diferents administracions competents, a tots els nivells, que s'està liderant, amb la població i
el reconeixement professional, de les autoritats sanitàries competents.
Tot això perquè l'enfocament ha de ser l'enfortiment, amb garanties, control epidemiològic i
vigilància, l'atenció en el camp d'inici dels pacients que ho permetin (no només per abordar el
tractament i el seguiment de la malaltia de COVID-19, però la seguiment necessari per a
altres patologies amb l'objectiu de garantir la protecció de la seva salut sense necessitat
d'acudir a centres sanitaris o hospitals), així com l'atenció hospitalària dels afectats que ho
requereixin.
1. Àmbit d'aplicació
Aquestes mesures són aplicables a tots els centres i serveis del Consell de Mallorca, l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials, resta d'organismes autònoms i ens dependents, sense perjudici de
mesures més concretes que puguin aplicar els departaments i ens dependents respecte dels
seus centres i serveis propis.
2. Serveis que es consideren essencials
Als efectes del que preveu aquest Decret i de la resta de decrets que dicti la Presidència del
Consell de Mallorca en el marc de les actuacions del Coronavirus COVID-19, respecte a la
prestació de serveis i a les mesures que afecten el personal, es consideren serveis essencials:
1.
els serveis assistencials que presten l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i la
Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat
2.

el servei de Bombers

3.

el servei de les brigades d'incidències i emergències de Carreteres

3. Serveis i funcions del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.
1. Es decreta el tancament dels següents serveis i centres:
1.

Biblioteca de Cultura Artesana

2.

Biblioteca Lluís Alemany

3.

Teatre Principal de Palma

4.

Museu de Mallorca

5.

Museu de Muro

6.

Museu Marítim de Sóller

7.

Museu Krekovic

8.

Capella de la Misericòrdia

9.

Arxiu General

10.

Arxiu del So i la Imatge

11.
Cases museu de la Fundació Mallorca Literària (Llorenç Villalonga a
Binissalem, Pare Ginard a Sant Joan i Blai Bonet a Santanyí)
12.

Les sales d'exposició del Centre Cultural sa Nostra

13.

Museu de Pol·lèntia

14.

Sales d'exposicions de l'Edifici de la Misericòrdia

2. Se suspenen totes les activitats culturals i visites organitzades.
4. Serveis i funcions del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient
1. Es decreta el tancament dels següents serveis i centres:
1.

refugis de la ruta de la pedra en sec

2.

Finca pública de Raixa

3.

Jardins de Natzaret

2. Se suspenen totes les activitats i visites organitzades, incloses les visites al Parc Natural de
Sa Dragonera i al Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca.
5. Serveis i funcions del Departament de Presidència.
1. Se suspenen totes les activitats socioculturals i visites organitzades.
2. Se suspenen totes les activitats del Casal de la Dona
3. Se suspèn l'emissió i lliurament de les targetes de Gent Gran.
6. Serveis i funcions del Departament de Territori
1. Se suspèn l'emissió i lliurament de les cèdules d'habitabilitat, llevat dels casos en què sigui
urgent obtenir-la a efectes de transmissions o similars.
2. Se suspenen totes les activitats i visites organitzades, incloses les curses esportives de la
Serra.
7. Serveis i funcions del Departament de Turisme i Esports
1. Es decreta el tancament dels següents centres i serveis:

1.

Hipòdroms de Son Pardo i Manacor

2.

Poliesportiu Sant Ferran

3.

Servei de Medicina Esportiva

2. Se suspenen totes les activitats esportives organitzades pel departament.
8. Departament de Drets Socials
Direcció Insular de Persones amb Discapacitat
Suspensió de serveis:
-Servei de promoció de l'autonomia personal i d'acompanyament per a persones
en situació discapacitat: Promoció d'autonomia funcional, Atenció integral i
promoció autonomia i Habilitació i terapia ocupacional, per a persones en
Discapacitat Física
- Atenció integral per a persones en Discapacitat Auditiva
- Servei ocupacional per persones amb discapacitat.
- Servei d'atenció diürna per a persones en situació de discapacitat.
- També se suspenen els programes de formació o suport a les persones en
situació discapacitat, i els programes de suport als seus familiars o entorn afectiu.
Limitacions en els serveis:
S'incrementa el control de les residències de persones amb discapacitats, així com dels
habitatges tutelats per aquest col·lectius.
Direcció Insular Infància i Família:
Suspensió de serveis:
- Consell de la Infància i l'Adolescència.
- Totes les formacions organitzades per part de la Direcció Insular d'Infància i
Família: tècniques i d'acolliments familiars i d'adopcions.
- De les Seccions Territorials només es realitzaran les actuacions estrictament
necessàries pel funcionament del Servei d'Infància i Família. Donant suport
telefònic als usuaris.
- Es suspenen els programes especificats a continuació i se'n farà el seguiment
telefònicament:
A) Anàlisi I Reforç Del Vincle Parental Per A Famílies I Menors Amb
Mesura De Protecció Dependents Del Consell De Mallorca. Entitat Xiaif
B) Programa D'intervenció Per A Famílies I Menors Adolescents En Crisi
En Situació De Desprotecció Dependents Del Consell De Mallorca. Entitat
Caif

C) Orientació I Inserció Laboral Per A Joves A Partir De 16 Anys I
D'intervenció Educativa Per A Joves Entre 14 I 17 En Situació De
Desprotecció Dependents Del Consell De Mallorca. Fundació Diagrama.
Limitacions en els serveis:
Mesures Preventives d'obligat compliments als centres d'Acolliments Residencials:
a) S'implementa el protocol preventiu d'actuació per coronavirus i es reforça el
personal de les llars.
b) Control d'accés als centres residencials, de totes les persones que entrin i
surtin.
c) No es permetran visites de persones amb símptomes de malaltia als centres
residencials i altres programes d'Infància i Família
Direcció Insular Gent Gran
Suspensió de serveis:
- Llars Socioculturals i les activitats realitzades per l'Equip de Vellesa i Família.
- Centres de dia de persones majors
Limitacions en els serveis:
Mesures Preventives d'obligat compliments als centres residencials:
- Informar a traves de cartelaria als llocs més visibles del centre de les mesures
higièniques de rentat de mans i d'higiene respiratòria.
- Limitar les visites a 1 persona per resident, que no tinguin simptomatologia
respiratòria que hagin estat a les zones de risc els darrers 14 dies. Es durà un
registre estricte de totes les persones que entren i surten del centre.
- Limitar les visites als infants menors de 15 anys.
- Limitar les sortides dels residents fora del centre, respectant la seva llibertat,
per tal que no es posin en situació de risc.
- Control d'accés als centres residencials, de totes les persones que entrin i surtin.
En cas necessari es podrà prendre la temperatura tant a visitants com a
professionals.
- Formar i educador a les famílies, residents i treballadors en les mesures
higièniques de rentat de mans i d'higiene respiratòria.
- Les activitats que impliquin activitat física, espais tancats, concentració de
persones amb poca distància de seguretat entre elles (1m mínim). Es suspenen 15
dies.
- Tota activitat formativa/pràctiques que no sigui preventiva de la transmissió de
la malaltia de COVID 19, queden anul·lades fins a nou avís.
- Les visites de col·lectius externs (visites escolars, intercanvis, etc.) queden
anul·lades fins a nou avís.
Direcció Insular Inclusió Social

Suspensió de serveis:
- Els programes Activa't.
- El projecte Enllaça't de Cal'Ardiaca
Gerència
Suspensió de serveis:
- L'atenció presencial al ciutadà dels centres de Palma, Inca i Manacor, excepte
en casos d'urgència.
- Els registres de les Llars socioculturals i els centres residencials.
9. Ampliació de termini de les convocatòries de subvencions en curs
S'amplien en un mes els terminis de totes les convocatòries de subvencions i/o ajudes que el
Consell de Mallorca tingui en marxa. Els serveis afectats publicaran al BOIB l'anunci
pertinent i indicaran la nova data de finalització de presentació de sol·licituds i/o de
justificació.
10. Vigència d'aquestes mesures
Aquestes mesures es faran efectives en data 14 de març de 2020 i tindran una vigència inicial
revisable de 15 dies.

