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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

D’ADHESIÓ AL PLA DE CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT DE LES ILLES 

BALEARS 2021-2024 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 

El passat dilluns 13 de setembre es va signar, amb el consens de la majoria dels 

agents socials i administracions el Primer Pla de Conciliació de les Illes Balears, un 

pla que pretén ordenar i començar de forma decidida a posar solució a un problema 

existent a la nostra societat i que, amb motiu de la pandèmia i el confinament  imposat 

per la crisis sanitària, es va fer més palès que mai, la conciliació de la vida familiar i 

laboral.  

 

Per això s’ha arribat a un pla, el qual compta amb més de 115 mesures per pal·liar 

aquest problema i un pressupost més que considerable de 157 milions d’euros per 

posar en marxa mesures a diferents àmbits i en diferents moments. Administració 

local, empreses, treballadors, Govern, Consells, entre d’altres, es comprometen a 

posar en marxa mesures concretes per facilitar aquesta conciliació i millorar les cures 

a infants i dependents. Aquests 157 milions aportat majoritàriament pel Govern de les 

Illes Balears  i amb el recolzament del Ministeri d’igualtat, son una oportunitat única per 

canviar el pas de les polítiques de les cures i avançar en una veritable conciliació i 

corresponsabilitat en la cura dels dependents. Nadons, infants, persones majors, 

persones dependents necessiten tenir al seu abast familiars o persones que els cuidin 

i els ajuden a desenvolupar-se i viure amb normalitat i seguretat.  

 

Ara tenim una oportunitat única per canviar la situació i donar una passa ferma capa la 

conciliació i la corresponsabilitat de totes i tots i, per això, tots els sectors socials han 

de fer una passa cap endavant i sumar-se a aquest pla per fer realitat la solució a una 

necessitat real i necessària i que permetrà anar canviant la situació actual i avançant 

en la igualtat i equitat imprescindible per avançar com a societat.  

 

Les administracions públiques no poden posar-se de perfil i tenen l’obligació de posar 

en marxa mesures i accions decidides per avançar en aquesta conciliació 

imprescindible en  la societat actual i com a signe de progrés i d’equitat. A més, han 

d’afavorir l’assoliment de la corresponsabilitat entre els membres de les unitats 

familiars en la cura i atenció a infants i persones amb diferents graus de dependència 

com a eina i camí per aconseguir una societat més igualitària.  

 

Al Pla de conciliació s’estableix la necessitat de desenvolupar la figura dels agents de 

corresponsabilitat per poder realitzar tots els processos d’identificació de necessitats, 
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establiment de mesures específiques de conciliació, reassignació de recursos, 

establiment de polítiques específiques, etc.  Amb aquesta figura es permet donar una 

passa endavant en la conciliació i l’assoliment de la corresponsabilitat necessària per 

aconseguir una societat més igualitària i més justa.  

 

És per pot això que el Grup Municipal Socialista presenta per a la seva aprovació pel 

Ple de la Corporació , la següent PROPOSTA D’ACORD 

 

 

 

1.- El Ple de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu dóna suport 

explícit al Pla de Conciliació i corresponsabilitat 2021-24 i insta a l’equip de govern a 

assumir els compromisos necessaris per poder-lo fer realitat al municipi i així 

aconseguir avançar en polítiques d’igualtat, conciliació i corresponsabilitat.  

 

 

2.- El Ple de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta l’equip de 

Govern, a establir mesures i coordinar accions i polítiques per a la implantació dels 

agents de corresponsabilitat i conciliació municipal que permeti fer realitat una 

veritable política de conciliació i millorar les condicions d’igualtat de veïns i veïnes. 

 

 

 

 

 

 

 

Vicente Torres Ferrer 

Portaveu 

Santa Eulària des Riu, 20 de setembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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