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El grup municipal socialista de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu presenta al Ple 

de la corporació una proposta relativa a la conciliació laboral i familiar. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La crisi de la COVID-19 ha generat per a molts de treballadors i treballadores de serveis 

essencials que han continuat la seva activitat amb veritables problemes de conciliació. 

Tancades les escoles per raons sanitàries,  i descartada l’opció dels avis i les àvies per ser 

població de risc, s’ha evidenciat per una banda, la gran funció social que aquests fan, i per 

altra, les mancances o les dificultats de les famílies per poder conciliar que són cobertes 

precisament pels avis. 

 

La reobertura de l’activitat comercial i el començament de la temporada una vegada s’obrin 

fronteres i operin els vols nacionals i internacionals, en un context de caiguda d’ingressos de 

les famílies són situacions que requereixen el màxim suport institucional per garantir el dret 

a la conciliació laboral i familiar amb les màximes garanties de seguretat pels infants. 

 

Sabem que les excedències i reduccions de jornades per cura d’infants i persones grans té 

un component de gènere, on les dones són les que sempre majoritàriament s’acaben acollint 

a aquestes reduccions, per raons històriques i perquè són les que tenen treballs més 

precaris i pitjor remunerats. 

 

Segons una enquesta del “Club de las Malasmadres” la corresponsabilitat ha empitjorat 

durant l'estat d'alarma en el 13% de les llars espanyoles mentre que en el 66% s'ha 

mantingut igual.   

 

A la reunió de la Conferència de  Presidents de dia 10 de maig la presidenta del Govern de 

les Illes Balears, Francina Armengol, va explicar que les Illes Balears estaven fent feina en 

un pla de conciliació que permetés als pares i mares tenir més eines per conciliar i alhora va 

reclamar al president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, un Pla estatal de Conciliació 

de la vida laboral i familiar. 

 

A través de la col·laboració institucional s’està fent feina per reforçar les escoles d’estiu, 

mobilitzant més recursos, amb més opcions de reforç educatiu en els centres educatius, 

recorrent a professors que voluntàriament vulguin participar en aquestes classes de reforç, a 

més de plantejar activitats esportives, culturals, lúdiques per enfortir els vincles socials 

trencats aquests mesos d’estat d’alarma. 
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A més de tots els recursos propis que es puguin mobilitzar per garantir el dret a la 

conciliació, necessitem del suport el Govern d’Espanya per complementar les mesures i els 

recursos, dintre del seu àmbit competencial. 

 

Per tot això, el grup municipal socialista presenta la següent proposta al Ple de la 

corporació, per a la seva aprovació:  

 

1. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a seguir 

treballant per solucionar de manera coordinada amb les diferents institucions de les 

nostres illes (Govern, Consells Insulars i Ajuntaments) els problemes de conciliació 

laboral i familiar. 

 

2. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a 

impulsar programes de suport específics per les famílies monoparentals. 

 

3. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern d’Espanya  a presentar de 

manera urgent mesures urgents en matèria de conciliació per ajudar a les institucions 

i a les famílies a fer front al cost de la conciliació. Cost que serà més alt per 

l’administració per el major esforç sanitari, de nombre de professionals i de fer grups 

més petits. 

 

4. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta el Govern d’Espanya a què relaxi la 

pressió burocràtica als Ajuntaments perquè puguin contractar amb més agilitat 

serveis de conciliació clau per les famílies. 

 

5. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta el Govern d’Espanya a permetre als 

Ajuntaments i Consells utilitzar els doblers que tenen estalviats als bancs en serveis 

de conciliació de la vida laboral i familiar. 

 

6. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta el Govern d’Espanya a garantir i regular 

el teletreball més enllà de l’estat d’alarma, garantint  els drets dels treballadors i 

treballadores així com establint protocols que garanteixin índexs objectius de 

productivitat i els mateixos drets, remuneracions i promoció professionals a les 

persones que desenvolupen teletreball que les que ho fan presencial. Es considerarà 

al progenitor responsable de la família monoparental col·lectiu prioritari a efectes de 

sol·licitud per desenvolupar teletreball. 

 

7. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta el Govern d’Espanya a facilitar la 

flexibilitat horària, les adaptacions de jornada sense que comporti pèrdua salarial 

pels treballadors i treballadores per a la cura de menors. 

 

8. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta el Govern d’Espanya a modificar la Llei 

3/2007de 22 de març d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes i la Llei 39/1999 de 5 de 

novembre per a la promoció de la conciliació de la vida familiar i laboral de les 

persones treballadores amb el sentit d’excloure els permisos, reducció de jornada i 
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excedències per cura de familiars fins els segon grau d'afinitat, impulsant la 

corresponsabilitat respecte dels familiars per consanguinitat, sigui home o dona el 

que tingui el parentesc. 

 
9. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta el Govern d’Espanya perquè es regulin 

les excedències i reduccions de jornada de tal manera que siguin ambdós 

progenitors i successivament els que haginde compartir les excedències  o 

reduccions de jornada, al mateix temps que durant els períodes d'aquests permisos 

comparteixin les bases de cotització a la seguretat social, les quals seran sumades i 

dividides per dos de tal manera que durant tota l’excedència o reducció de jornada 

siguin iguals per d'ambdós progenitors. 

 
 
 
 

Santa Eulària des Riu, 15 de juny de 2020 
 

 
 
 

 
 

Vicente Torres Ferrer 
Portaveu grup PSOE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 


