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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS TARRAGONA PER GARANTIR
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LA CONCILIACIÓ DE LES FAMÍLIES AMB FILLS EN EDAT ESCOLAR EN
CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS RELACIONADES AMB L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA
DE LA COVID-19.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
A l'inici del curs escolar més atípic a causa de la pandèmia generada pel COVID19, i amb la
quantitat d'incerteses generades i la necessitat de donar resposta als pares a la situació que els
menors que s’han hagut de confinar a casa per realitzar la quarantena perquè hi ha hagut un
possible contagi de COVID19 a la seva classe.
No hi ha dubte que un dels efectes més directes de la pandèmia de COVID-19 sobre
l'organització de llars amb menors en edat escolar és l'evidència que la conciliació laboral i
familiar és un repte difícil de complir, un problema especialment greu davant el risc d'un
possible confinament.
És imprescindible que les administracions trobin solucions, ajudes i mesures que no impliquin
una reducció de la salarial per facilitar la cura dels fills, promovent el teletreball i la flexibilitat de
la jornada laboral, coordinant-se per garantir la conciliació familiar i laboral en aquest context
d'emergència sanitària del COVID-19.

Per això, des de l'ajuntament de Tarragona, com la primera administració que vela per la
conciliació en temps de pandèmia generada pel COVID-19 perquè els pares puguin disposar
d'un tècnic/professional a la disposició de pares de nens d'escoles infantils municipals que
acreditin tenir un treball presencial i no tinguin alternativa per a cuidar al menor quan aquest
faci quarantena pel tancament del centre o per un cas positiu en el seu grup bombolla. Aquesta
situació en la qual es trobaran molts progenitors, generant-los estrès i poques alternatives per a
treballar i cuidar dels seus fills mentre es tanca una aula o grup bombolla durant el període de
quarantena.
Aquesta mesura donarà prioritat als nens els pares dels quals no puguin teletreballar i necessitin un
acompanyament a casa mentre duri la quarantena. En el cas que un grup o escola infantil estigui
tancada i els nens siguin enviats als seus domicilis com a protocol de precaució a l'espera dels
resultats de les proves, Serveis Socials valoraran quins nens poden estar en condicions de
necessitar suport del programa. També afegeixen que les escoles infantils ja poden enviar la
notificació als Serveis Socials si tanquen un grup.
Així mateix, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries o urgents per fer
front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, Els articles 5 i 6 contenien una sèrie de
disposicions destinades a facilitar la conciliació entre la vida laboral i familiar dels treballadors
que necessiten atenció derivada de les circumstàncies relacionades amb l'emergència sanitària
provocada pel COVID-19, establint el caràcter preferent del teletreball durant la durada de
l'emergència sanitària, sempre que la conversió a aquesta modalitat de treball fos tècnicament i
raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari és proporcional.
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El Pla MECUIDA previst per al dret dels treballadors amb necessitats de conciliació per a
l'atenció dels seus fills, per circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència
sanitària del COVID-19 per adaptar-se i/o reduir la jornada laboral, podent arribar fins al 100% de
la jornada en casos justificats.
Aquestes circumstàncies excepcionals de conciliació inclouen el fet que el nen es troba en
aïllament epidemiològic o preventiu per COVID-19, o quan ha de romandre a casa com a
conseqüència del tancament d'escoles decretat per les autoritats competents, o quan estigui
dirigit per una tercera persona que no pot seguir cuidant-los per causes justificades relacionades
amb la COVID-19.
Aquestes mesures són efectives fins al 30 de setembre de 2020, resultant prematurs a la llum
dels nous rebrots de COVID-19, que s'estan produint amb més freqüència cada dia i poden
canviar significativament el reinici de l'activitat escolar. Si fos així, aquestes mesures deixarien
d'estar vigents precisament en el context en què siguin més necessàries, amb el perjudici que
comporta.
Les limitacions del context actual fan necessari articular mesures excepcionals adequades,
sempre que persisteixi l'emergència sanitària del COVID-19 i que permetin una alternativa als
treballadors que no puguin teletreballar i que no impliquin una reducció salarial o que
compensin aquesta reducció quan sigui ineludible.

Per aquest motiu, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) de l'Ajuntament de Tarragona presenta els
següents acords:

ACORDS:

Primer. -

Instar l'Ajuntament de Tarragona a coordinar-se amb les regidories
d'educació i serveis socials pertinents l'activació d'aquest procediment que es posarà a
disposició d'un professional, de manera que en el cas de necessitar-lo els pares puguin
tenir mesures per poder conciliar la seva vida laboral i la cura dels menors.

Segon. - Instar la Generalitat de Catalunya a promoure i oferir els mecanismes i
mitjans necessaris, juntament amb els recursos tècnics i econòmics perquè els
treballadors accedeixin al teletreball.

Tercer. - Instar el Govern de la Generalitat a augmentar la inversió en educació de 0 a
3anys, per garantir la total gratuïtat i universalització de l'educació pública.

Quart. - Promoure un acord de les forces socials on es fomentin les hores flexibles,
les hores intensives, el torn de treball, la formació o les activitats de voluntariat durant
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la jornada laboral i la possibilitat de deixar el càrrec davant l'emergència familiar o el
teletreball.
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Cinquè. - Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que coordini els Departaments de
Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Polítiques Digitals i
l’Administració Pública, amb l'objectiu de respectar tots els drets de conciliació, dret al
descans i prevenció de riscos laborals en l'àmbit del teletreball amb la col·laboració del
Ministeri de Treball espanyol.

Sisè. - Instar

el Govern d'Espanya a prorrogar indefinidament la validesa de la
naturalesa preferent del període legal i el dret d'adaptació i/o reducció de la jornada
laboral del Pla MECUIDA, en els termes previstos en els articles 5 i 6 del Reial decret
llei 8/2020, de 17de març, perquè els treballadors puguin beneficiar-se d'ells cada
vegada que es produeixin circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència
sanitària del COVID-19.

Setè. - Instar el Govern d'Espanya a establir una prestació econòmica extraordinària
per a tots els treballadors que, en no poder teletreballar, es beneficiïn de la reducció
d'hores especials del Pla MECUIDA per a la cura dels seus fills o altres persones
dependents, incloent-hi en el cas que hagin de romandre a casa per al tancament de
l'escola, o altres anàlegs decretats per les autoritats sanitàries pel risc de contagi de
COVID-19, durant el temps que estiguin pendents els resultats d'una PCR i, si és
negatiu, durant el temps en què el centre es mantingui tancat, per tal d'assegurar que
totes les persones treballadores puguin conciliar en aquestes circumstàncies
excepcionals sense haver de renunciar als seus salaris o vacances.

Sonia Orts Leiva
Consellera del GM Ciutadans Tarragona
Tarragona, octubre de 2020
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