RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

El 28 d'abril de 2020, el Govern d'Espanya va aprovar el Pla per a la transició cap a
una nova normalitat que té com a objectiu principal aconseguir que, mantenint com a
referència la protecció de la salut pública, es recuperi de mica en mica la vida
quotidiana i l'activitat econòmica, minimitzant el risc que representa l'epidèmia per a la
salut de la població i evitant que les capacitats del Sistema Nacional de Salut es
puguin desbordar.

La desescalada es planteja com una transició cap a la nova normalitat, tot i que amb
nous comportaments per part de les persones i les empreses (com l'autoprotecció i la
separació física), amb la finalitat que es pugui combinar la reducció del contagi, i, per
tant, la màxima seguretat sanitària i en matèria de prevenció de riscs laborals, amb la
capacitat perquè la recuperació econòmica sigui ràpida i ferma.
El procés de desescalada ha de ser gradual, asimètric, coordinat amb les comunitats
autònomes i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució de les
dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades.
Aquest procés s'ha articulat en quatre fases, de fase 0 a fase 3. L'avanç a les fases
següents dependrà de com progressin tant l'epidèmia com les seves capacitats
sanitàries, dins el marc d'indicadors que integra el mateix Pla.
La caracterització de cada fase és la següent:
- Fase 0 o de preparació de la desescalada: és la situació d'ara, caracteritzada per
l'establiment de mesures d'alleujament, fonamentalment en l'àmbit privat, i de mesures
amb un risc associat de contagi molt baix o nul.
- Fase I o inicial: obertura parcial d'activitats, fonamentalment de baixa afluència i
contacte.
- Fase II o intermèdia: obertura parcial d'altres activitats, fonamentalment de
concurrència pública, amb limitacions d'aforament.
- Fase III o avançada: obertura de totes les activitats, però amb les mesures oportunes
de seguretat i distància i aforaments limitats.
- Nova normalitat: acaben les restriccions socials i econòmiques, però es manté la
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Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues s'ha restringit
la mobilitat, amb un impacte important sobre l'activitat econòmica.

Número: 2020-0732 Data: 18/05/2020

El Govern d'Espanya va decretar l'estat d'alarma a través del 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 per la COVID-19.
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Exp. núm: 2494/2020
Assumpte: determinació dels serveis a prestar per l’Ajuntament d’Alaior en la fase I de l’estat
d’alarma a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

vigilància epidemiològica, la capacitat reforçada del sistema sanitari i l'autoprotecció,
tant laboral com privada.

Vist que l’illa de Menorca es troba entre les unitats territorials que va avançar a la fase
inicial (o fase 1) del Pla el dia 11 maig, aquest Ajuntament ha de definir el marc en què
s’ha de produir l'adaptació i l’adequació de l'activitat prestacional de l'Ajuntament en
aquesta nova fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, per això, en
aquest moment, és procedent dictar un decret d'adequació i adaptació a la fase 1.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el que estableix
l'article 21.1 a, d, m i s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, i tenint en compte l'organització adoptada fins avui per l'Ajuntament;
D’acord amb el nou marc establert, l’Ajuntament d'Alaior ha modificat la seva
organització i els serveis a la ciutadania en compliment de les normes anteriors i amb
l’abast següent:
PRIMER. Ordenar l'adequació i adaptació de l'activitat de l'Ajuntament d’Alaior al Pla
per a la transició cap a una nova normalitat, en la seva fase inicial o fase 1, modificant
els serveis actualment prestats amb el contingut següent:
Seguirà sent aplicable el Decret dictat per l'Alcaldia per a la regulació dels serveis
essencials, amb les modificacions següents:
Servei funerari
Es limita el nombre de persones que poden assistir al cementiri per celebrar-hi serveis
funeraris a 15 persones. En tot cas, hauran de respectar les mesures de seguretat i
higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19,
relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat de dos metres, higiene
de mans i etiqueta respiratòria.
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Així, d'acord amb el que estableix l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la
flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a
una nova normalitat, i respecte a l'actual situació epidemiològica de la crisi sanitària, és
procedent flexibilitzar determinades mesures per a determinades unitats territorials.
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Segons el que recull l'article 3 del Reial decret 514/2020, de 8 de maig, en aplicació
del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a
la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres en la reunió de 28 d'abril
de 2020, el ministre de Sanitat, a proposta, si s'escau, de les comunitats autònomes i
de les ciutats de Ceuta i Melilla, i un cop vista l'evolució dels indicadors sanitaris,
epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, pot acordar, en l'àmbit de la seva
competència, la progressió de les mesures aplicables en un determinat àmbit
territorial.

LLIBRE DE DECRETS 15062019

D'acord amb el que estableix l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual
s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i
serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat,
la fase 0 va començar el 4 de maig de 2020.

Serveis de transport
Taxis. Hauran d'establir torns entre ells, amb el servei de taxis diaris que acordin
lliurement entre ells, i hauran de traslladar la informació a l’Ajuntament. Amb vehicles
de fins a nou places, inclòs el conductor o conductora, podran desplaçar dues
persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor o conductora.
S'ha de garantir, en tot cas, la distància màxima possible entre els seus ocupants.

Serveis d’Atenció Ciutadana
Es prestaran preferentment de manera telemàtica.
L’atenció presencial ciutadana es realitzarà obligatòriament amb cita prèvia, tant a
l’oficina d’Alaior com a Cala en Porter al telèfon 971 371002 Es considera prioritari
dotar els ciutadans d’Alaior d’identitat digital per tramitar qualsevol actuació davant
l’Administració pública, per la qual cosa en qualsevol tràmit que es realitzi a
l’Ajuntament es facilitarà al ciutadà o ciutadana un certificat d’identificació digital.
S’estableix un horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys, entre les
9.00 h i les 10.00 h. i entre les 12 h i les 13 h.
Els procediments la tramitació dels quals es continuï a sol·licitud dels ciutadans,
mentre duri la suspensió de terminis dels procediments administratius a conseqüència
de la declaració de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues respectives, seran de
tramitació telemàtica.
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S'haurà d’intensificar la neteja interior del vehicle.
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En el cas que tots els usuaris convisquin al mateix domicili, hi podran anar tres
persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor o conductora.

Mitjançant cita prèvia es podran tramitar inscripcions en el registre d’unió de parelles
de fet.
Serveis culturals i esportius
Es permet l’ús de les instal·lacions esportives a l’aire lliure sense públic (tan sols per
practicar esports en què no hi hagi contacte: atletisme, tennis...).
S’obrirà el Centre de Cultura Sant Diego garantint que no se superi l’un terç de
capacitat autoritzat i amb un màxim de 30 persones. En tot cas, s’hauran de mantenir
les distàncies de seguretat entre els assistents i les normes higièniques i sanitàries..
Queda oberta al públic la Biblioteca municipal per al servei de préstec en l’horari
següent:
Dilluns, dimecres i divendres: de 9.30 h a 13.30 h
Dimarts i dijous: de 16.00 h a 20.00 hores
Ajuntament d'Alaior
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Serveis de població

Serveis d'urbanisme, medi ambient i activitats
En podran fer visites d’inspecció a partir del primer dia de la Fase 2, sempre amb
l’equip de seguretat adequat. Serà necessari que al local o element objecte de visita i
durant aquesta, només es trobi una persona major d'edat.

Recursos humans
S’aplicaran les mesures per a la reactivació de l’activitat administrativa que resultin
aprovades prèvia negociació.
Serveis de comerç
Es reinicia l’activitat dels mercats a l’aire lliure (mercats ambulants) a la via pública,
amb condicions de distanciament entre les diferents parades i delimitació del mercat
ambulant per a un correcte control de la capacitat per les forces de seguretat.
Es modifiquen les normes de funcionament per reduir la capacitat amb una limitació
inicial del 25 % de les parades habituals o un augment de superfície per garantir el
manteniment de la distància de seguretat entre les parades i els vianants.
En l’ocupació del domini públic amb terrasses dels establiments de restauració, a
l’efecte de minimitzar la disminució de la capacitat, es procedirà a modificar, si és
possible l’ocupació del domini públic, i es garantirà el compliment de les condicions de
seguretat de les terrasses.
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Represa dels procediments de contractació i posada en marxa de nous procediments
amb mitjans electrònics.
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Serveis de contractació administrativa

Els centres educatius que ja s’hagin desinfectat realitzaran el treball administratiu i
preparatori dels docents i del personal auxiliar (actes, matrícules, etc). Sense perjudici
de les mesures que s'adoptin per a la tramitació telemàtica de les matricules.
SEGON. El full de ruta es durà a terme d'acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma i les seves normes complementàries,
concordants o de desplegament vigents en cada moment. En particular, regiran durant
aquesta fase 1:
- L'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, sobre les condicions en què es pot realitzar
activitat física no professional a l'aire lliure.
- L'Ordre SND/381/2020, de 30 d'abril, per la qual es permet la realització d'activitats
no professionals de cura i recol·lecció de produccions agrícoles.
- La Resolució de 29 d'abril de 2020 de la Secretaria General d'Administració Digital,
per la qual s'acorda la continuació dels procediments administratius d'autorització de
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Serveis educatius
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nous sistemes d'identificació i signatura electrònica mitjançant clau concertada i
qualsevol altre sistema que les administracions considerin vàlid a què es refereixen els
articles 9.2 c i 10.2 c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en aplicació de la disposició addicional tercera
del 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 per la COVID-19.
- La Resolució de 29 d'abril de 2020 de la Subsecretaria, per la qual es publica la
Resolució de 17 de febrer de 2020 de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística
i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
- L'Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/340/2020,
de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres
d'intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi per la COVID-19 per a
persones no relacionades amb aquesta activitat.
- L'Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la
utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per
garantir una mobilitat segura de conformitat amb el Pla per a la transició cap a una
nova normalitat.
- L'Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, per la qual es regula el procés de
cogovernança amb les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per a la
transició cap a una nova normalitat.
- L'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a
l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per
a la pràctica de l'esport professional i federat.
- L'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma
en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
- L'Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les condicions a
aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits
per garantir una mobilitat segura.

QUART. El Departament de Recursos Humans haurà de procurar que el Servei de
Prevenció de Riscs Laborals configuri els protocols de salut laboral que resultin
necessaris per donar compliment a la normativa vigent en tot el que es refereix a
mesures de prevenció i protecció.
CINQUÈ. La Policia Local haurà de coordinar els serveis d’inspecció, vigilància i
control per tal que es faci efectiu el compliment de les normes d’aplicació per part dels
ciutadans en aquesta fase de transició cap a la nova normalitat.
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TERCER. Tots els serveis afectats hauran d’adoptar totes les mesures que resultin
necessàries per a l’activació dels recursos necessaris per fer efectiva la recuperació de
l’activitat prestacional en la fase 1.

