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Acta de la Junta de Govern Local

Identificació de la sessió:
Núm. 12/21
Caràcter:Extraordinària i urgent
Data: 23 de novembre de 2021
Horari: de 11.00 hores a 11.15 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
- Cristina Alonso Pujadas
- Aina Amengual Marí
- Andrés Campuzano García

Absents:
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Irene García Sureda, havent justificat la seva absència
- Josep Ramis Salamanca, havent justificat la seva absència

Ordre del dia:

1. Aprovació de la urgència de la celebració sessió
2. Aprovar el projecte d’aquesta entitat per a la contractació d’agent/s de corresponsabilitat i 
conciliació i sol·licitar a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, una 
subvenció per durlo a terme, en el marc de la Resolució de la consellera de Presidència, 
Funció Pública i Igualtat de 27 d'octubre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria de 
subvencions per a l'any 2021 per a la contractació d'agents de corresponsabilitat i 
conciliació.

Aquesta sessió de la Junta de Govern Local es du a terme en compliment de l'article 46.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la modificació 
introduïda per la Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de la urgència de la celebració de la sessió

El senyors assistents, de conformitat amb el que disposa l’article 113.1.a) del ROF, acorden 
per unanimitat aprovar la declaració de la urgència de la present sessió.



2. Aprovar el projecte d’aquesta entitat per a la contractació d’agent/s de 
corresponsabilitat i conciliació i sol·licitar a la Conselleria de Presidència, Funció 
Pública i Igualtat, una subvenció per durlo a terme, en el marc de la Resolució de la 
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 27 d'octubre de 2021 per la qual 
s'aprova la convocatòria de subvencions per a l'any 2021 per a la contractació 
d'agents de corresponsabilitat i conciliació.

L’experiència viscuda arrel del confinament degut a la pandemia de la COVID 19 ha posat 
de manifest la necessitat de la corresponsabilitat en la conciliació de la vida laboral, 
familiar, social i personal i sigui un fonament de la convivencia. A més, s’ha fet evident que 
el confinament ha accentuat les desigualtats entre homes i dones, afegides a les que les 
dones ja patien per qüestions econòmiques, culturals, ètniques, etc.

La corresponsabilitat entre homes i dones predetermina una conciliació igualitaria del 
treball amb la vida personal, familiar i social, i constitueix un objectiu prioritari per assolir 
una nova realitat social d’igualtat real i efectiva entre homes i dones.

La Llei orgánica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
estableix la corresponsabilitat com un eix del desenvolupament de la igualtat entre homes i 
dones. D’altra banda, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre homes i dones, en el 
títol IV, capítol 5è, sobre la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, estableix un 
mandat al Govern de les Illes Balears d’impulsar, en col·laboració amb els consells insulars 
i les entitats locals, mesures per facilitar la corresponsabilitat i la conciliació en la vida 
laboral familiar i personal.

El 13 de setembre de 2021 la Mesa de Conciliació de les Illes Balears va aprovar el Pla de 
Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024, que té com a objectius, 
entre d’altres, donar resposta a la manca d’equilibri existent entre el desenvolupament de la 
vida familiar i personal i el desenvolupament de la vida profesional, com també fer xarxa i 
sensibilitzar-se amb altres organitzacions publiques, privades i del tercer sector, en l’àmbit 
local per generar sinergies i avançar conjuntament.

El 4 de novembre de 2021 es va publicar al BOIB resolució de la consellera de Presidència, 
Funció Pública i Igualtat convocatoria de subvencions per a entitats locals destinades a 
contractar agents de corresponsabilitat i conciliació per a l’any 2021.

L’objecte de la convocatoria és la concessió de subvencions destinades a finançar els costs 
salarials totals, inclosa la cotització a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació 
dels agents de corresponsabilitat i conciliació per part de l’entitat. Per tant, no es deriven 
cap tipus de despeses a càrrec de l’Ajuntament de Marratxí.

De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient 
informa de la següent proposta de resolució:

1. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a sol·licitar ajut per a la contractació d’un/a agent 
de conciliació i corresponsabilitat.

2. Aprovar el projecte d’aquesta entitat per a la contractació d’un agent de 
corresponsabilitat i conciliació.



3. Notificar la proposta a l’àrea de Serveis Socials i a l’àrea d’Interior

Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els 
acords esmentats.

I no havent mes assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària estenc aquesta acta.

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 25 de novembre del 2021

El Batle,
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