Ajuntament de Felanitx

Els representants públics han d’exercir el seu càrrec baix els principis de
responsabilitat i tutela dels interessos generals, la qual cosa fonamenta,
també, la presa de mesures i decisions extraordinàries, en consonància amb
les quals estan sent adoptades per altres Administracions: Comunitat
Autònoma i Estat.
Atès l’anterior, es fa necessari en el municipi de Felanitx adoptar actuacions
orientades a disminuir la propagació del Sars-CoV-2, tant a nivell intern com
amb els usuaris dels serveis que es presten per part de l’Ajuntament de
Felanitx, seguint les indicacions i resolucions detallades.
Atès que amb tals actuacions s’ intenta, en la mesures del que sigui
possible, evitar totes aquelles activitats que sent prescindibles puguin
conduir a riscos innecessaris de contagi, i en ús de les facultats que
m’atribueix la Llei , i en atenció a tot l’exposat
RESOLC:
Primer.- Aprovar les mesures preventives següents:
1. Es suspèn fins a nou avís el Servei d’Atenció Domiciliària, amb excepció
de les situacions d’urgències que es determinin des de Serveis Socials.
2. Es tanquen fins a nou avís els equipaments del terme municipal de
Felanitx següents:



Biblioteques municipals
Centres cívics i locals socials
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En el marc de les actuacions extraordinàries amb motiu de la situació actual
ocasionada pel Sars-CoV-2, en l’àmbit internacional, estatal i autonòmic
s’han emès indicacions i dictat resolucions als efectes de l’adopció de
mesures de control, contingència i d’impedir la seva transmissió, com ara la
Resolució del Secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública de
mesures a adoptar en els centres de treball depenents de l’Administració
General de l’Estat amb motiu del COVID-19,de 10 de març de 2020; les
diverses indicacions de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les
Illes Balears; la Resolució de la directora general de Salut Pública i
Participació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 12 de març
de 2020; nota informativa de la Conselleria de Presidència de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de presentació de nous paquets de mesures
per fer front al Sars-CoV-2, de 12 de març de 2020.
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3. En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i
digital. En els serveis d’atenció al públic presencials, que tendran caràcter
extraordinari i urgent, s’aplicaran les mesures preventives establertes per
les autoritats sanitàries.
4. Suspendre els mercats municipals fins a nou avís.








Es posposa la celebració de les proves selectives d’accés a
l’ocupació pública de l’Ajuntament de Felanitx fins a nou avís.
Es recorden les indicacions de l’autoritat sanitària als efecte de tenirles en compte.
Es posposen els cursos de formació contemplats en el Pla de
Formació de l’Ajuntament de Felanitx.
Es permetrà habilitar mecanismes de teletreball per a casos
específics, seguint la instrucció a elaborar pel Departament de
Recursos Humans.
Es permetrà una flexibilització de jornades per al personal públic que
tingui familiars afectats pel virus o fills en edat escolar, seguint la
instrucció a elaborar pel Departament de Recursos Humans.

Segon.- Recordar a la població del municipi de Felanitx les indicacions de
la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, perquè es
coneguin, es tenguin en compte i es respectin:


Pel que fa als esdeveniments esportius:

 Totes aquelles cites esportives professionals i no professionals,
estatals i internacionals que suposin gran afluència d’aficionats (més
de 1.000 persones), es realitzaran a porta tancada a tot el país i, per
tant, també a les Illes Balears.
 Tots els esdeveniments esportius professionals i no professionals,
estatals i internacionals que suposin menys de 1.000 persones, es
podran realitzar a porta oberta prèvia autorització de Salut Pública.
 Aquesta advertència inclou l’esport base. Les Federacions hauran de
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5. En l’àmbit de la funció pública:
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Auditori Municipal de Felanitx
Casa de Cultura de Felanitx i Oficina de Turisme
conservatori i Escola de Música i Dansa
Poliesportiu Guillem Timoner
Poliesportiu Toni Penya
Escola rural de Son Prohens
Escola rural de Son Negre
Parc Municipal
Centres de tercera edat de Portocolom, S’Horta i Cas Concos.
Camps municipals d’esports.
Circuit de Son Matamoros
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demanar autorització a Salut Pública.
 Per demanar autorització per als esdeveniments els organitzadors es
poden dirigir a “coronavirusinstitucions@dgsanita.caib.es”.


Pel que fa a tot allò que no sigui de caire esportiu:

Felanitx, document signat electrònicament al marge.
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Quarta.- La present resolució entrarà en vigor des de la data de sa seva
signatura.
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Tercera.- Comunicar a tota la població del municipi de Felanitx aquestes
mesures amb especial cura de les entitats de l’àmbit educatiu, social,
cultural i esportiu.
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 Queden prohibits tots els esdeveniments amb més de 1.000
persones.
 Aquells esdeveniments de menys de 1.000 persones hauran de ser
autoritzats per Salut Pública tot i que ja tenguin una autorització
municipal.
 Per demanar autorització per als esdeveniments els organitzadors es
poden dirigir a “coronavirusinstitucions@dgsanita.caib.es”.
 Es recomana evitar les concentracions de persones que no siguin
estrictament necessàries.

