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PUNTUALITZACIONS SOBRE ELS SERVEIS MÍNIMS CONFORME A 
L’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PEL QUAL ES CONCRETEN LES 
MESURES DE CARÀTER ORGANITZATIU I DE PRESTACIO DE SERVEIS 
PÚBLICS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA I DEL 
SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL EN EL MARC D’ALLÒ QUE DISPOSA EL 
REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT 
D’ALARMA PER LA GESTIÓ PER LA SITUACIÓ DE CRISI  SANITÀRIA 
OCASIONADA PEL COVID-19 I DE L’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE 
13 DE  MARÇ DE 2020 PEL QUAL S’APROVA EL PLA DE MESURES 
EXCEPCIONALS PER LIMITAR LA PROPAGACIÓ I EL CONTAGI DEL COVID-
19, A PORTS DE LES ILLES BALEARS 
 
PORTS 
Les oficines portuàries romandran tancades al públic i únicament s’atendrà 
per telèfon o per correu electrònic, a tal efecte es col·locarà en el tauló 
d’anuncis exterior un cartell amb els contactes.  
 
En els casos dels ports on hi hagi més d’un treballador que  pugui acudir al 
lloc de feina, es procurarà el mínim contacte amb els companys.  
 
En el cas del port exterior de Ciutadella s’hauran de cobrir els llocs mínims 
necessaris per tal de poder donar servei al transport de mercaderies. 
 
Això significa que quan hagi canvi de torn no hi haurà solapaments entre 
els treballadors, per tant es repartiran, equitativament, la totalitat dels 
torns entre els treballadors que estiguin al lloc de feina. 
 
 Això suposarà que tothom que estigui de torn ha d’estar disponible i 
localitzable per atendre qualsevol incidència que sorgeixi al port, 
independentment de que estiguin fent tasques presencials o no. 
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Tenint en compte que existeix la possibilitat de veure reduït el seu personal 
ja sigui pel dret inexcusable per cura de fills menors de 14 anys o majors al 
seu càrrec o per ésser els propis treballadors o les persones que conviuen 
en el mateix domicili persones d’alt risc, els caps de port hauran de fer un 
nou calendari de torns que reflecteixi les possibles variacions i determini 
quines persones estaran presencials en els ports i quines estaran en torn 
de disponibilitat al seu domicili.   
 
Per tal de poder tenir constància de la cobertura mínima de l’horari 
d’obertura de les oficines portuàries s’hauran d’enviar de manera 
immediata els nous torns a Recursos Humans, Mateu Barceló i M. 
Esperança Nicolau.  
 
Pel control de les instal·lacions s’hauran de seguir fent rondes al port 
guardant, sempre, les màximes mesures de protecció, per tal de 
comprovar que tot està en ordre. En cas de veure algun incompliment de 
les mesures dictades pel govern avisar immediatament a Guardia Civil o 
Policia local. Recordau que a tots els ports tenim càmeres de 
videovigilància que per a aquest cas ens seran molt útils (terrasses, 
restaurants oberts, qualsevol tipus d’embarcació que surti a navegar , 
embarcacions que arribin a port amb origen desconegut etc.) 
Únicament poden sortir les embarcacions de pesca 
 
En qualsevol cas, tot el personal de servei ha d’estar localitzable als 
telèfons mòbils corporatius.  
 
OFICINES CENTRALS 
 
Les oficines centrals romandran tancades al públic i únicament s’atendrà 
per telèfon o per correu electrònic, a tal efecte es col·locarà en el tauló 
d’anuncis exterior un cartell amb els contactes.  
 
Tots els llocs de treball de les oficines centrals son susceptibles de 
teletreball excepte els caps de servei i caps d’àrea i els auxiliars 
administratius que hauran d’acudir al seu lloc de fenia segons la rotació 
que es detalla a continuació i que començarà a partir de demà dia 17 de 
març de 2020: 
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Dia 1 
- Julián Jofre Mandiliego 
- M. Esperanza Ferrer Veny 
 
Dia 2 
- Catalina Brunet Martínez 
- Maria Teresa Roig Ramis 
 
Dia 3 
- Maribel Martinez Got 
- Rosario Villamayor Sánchez 
 
Dia 4 
- Virginia Vallés Nasarre 
- Carmen Isasi Montojo 
 
Dia 5 
- Francisca Sastre Simón 
- Francisco Javier Aroca Roig 
 
 
 
Palma, 16 de març de 2020 
 
El vicepresident executiu de Ports IB, 
 
 
 
 
Francesc Xavier Ramis Otazua 
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